คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ขอบข่ายภารกิจของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นายสมชาย อรุณธัญญา
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษรักษาราชการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การบริหารงานการเงิน

นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
นางสาวจุฑามาศ มณีกระจ่าง
แสง
นางชนาภัท โจณะสิทธิ์

รับ - จ่ายเงิน/นาเงินส่งคลัง ด้วยระบบ KTB และในระบบ
GFMIS
เบิกจ่ายงบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ /
งบลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เบิกจ่ายตรงเงินเดือนฯ/ค่ารักษา/ค่าการศึกษา
เบิกค่าเช่าบ้าน/งานบาเหน็จบานาญ

การบริหารงานบัญชี

นางสาวอารยา ศรีพญา

จัดทา/ทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย/เงินฝากคลัง/รายงานทาง
บัญชี/งบเดือน/ปป.เกณฑ์คงค้าง/จัดทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี/จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด

การบริหารงานพัสดุ

นางอธิชา ศรีสว่าง

จัดซื้อ/จัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน
และในระบบ e-GP /การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

นางสาวพรเพ็ญ อัคนาน

ช่วย บันทึกและตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง

กากับ ควบคุม งานด้านสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบ

นางสาวอลิสดา พิมพ์เครือ

ช่วย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ลงทะเบียนรับ/
ออกเลขหนั ง สื อ /ค าสั่ ง /จั ด ท าข้ อ มู ล ติ ด ตามเร่ ง รั ด
งบประมาณ/ประสานงาน

งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการจ่ายในระบบ
KTB Corporate Online

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ระบบ Web Application มีการทางานบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยข้อมูล และเพื่อป้องกันการสูญหายเปลี่ยนแปลง หรือนาข้อมูล
ไปใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงได้มีการนาเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยมาใช้
สรุปขั้นตอนการดาเนินการ
เอกสารในการเตรียมบันทึกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา จาแนกเป็น 2 ประเภท
1. เอกสารบันทึกรายการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาที่เป็นข้อมูลคงที่ ได้แก่ เลขที่
บัญชีธนาคาร เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ เงินวิทยฐานะ เงินตอบแทน
นอกเหนื อจากเงิน เดือน เงิน ตอบแทนพิเศษเต็มขั้น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว ของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจา
2. เอกสารบันทึกรายการในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจาที่เป็นข้อมูลเปลี่ยนแปลง
2.1 ด้านรับ ได้แก่ เงินเดือน(ตกเบิก) เงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(ตก
เบิก) เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ(ตกเบิก) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้น
(ตกเบิก) ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
2.2 ด้านจ่าย ได้แก่ หนี้อื่น และหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
1. ขั้นตอนการดาเนินการ
- จัดเตรียมหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
- พิมพ์รายงานสรุปบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตรวจสอบ กระทบกับรายงานตามคาสั่ง
และรายละเอียดบัญชีถือจ่ายเงินเดือน จากรายงานของกลุ่มบุคคล
- ประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หรือ คานวณเงินเดือน/ค่าจ้างประจา
- ตรวจสอบรายการที่คานวณ จากรายงานหรือข้อมูล
- นาข้อมูล Text File หนี้ และ สหกรณ์ ที่เตรียมไว้ เข้าระบบจ่ายตรง
- ตรวจสอบรายการอีกครั้งหลังบันทึกเงินตกเบิกหรือหนี้เข้าระบบจ่ายตรง จากรายงานหรือข้อมูล
- เมื่อพบข้อผิดพลาด แก้ไขรายการที่ จอภาพรายการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา
- เมื่อแก้ไขเรียบร้อย แล้ว ตรวจสอบจากรายงานเมนู ตรวจสอบข้อผิดพลาด รายการจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจา
- ประมวลผลสรุปการใช้จ่ายเงิน จาแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย
- พิมพ์รายงานรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจาหน่วยประมวลผลย่อย ตรวจสอบ
- พิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน จาแนกตามแผนงาน/รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย
- ส่งมอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา ให้ สพฐ. ในระบบจ่ายตรง ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ
- พิมพ์รายงานสรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรข้าราชการ/ลูกจ้างประจา จาแนกตามแผนงาน/
รหัสบัญชี หน่วยประมวลผลย่อย (Report Name : PAYOFRO1210) และ รายงานสรุปรายละเอียดการ
จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง หน่วยประมวลผลย่อย (Report Name : PAYOFRO1190) เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
(ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา) และจัดเก็บไว้ที่หน่ว ยเบิกจ่ายให้ พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบต่อไป
2. การเตรียมข้อมูลต่างๆ ก่อนการประมวลผลเงินเดือน/ค่าจ้างประจา หรือ คานวณบัตร

1. การเตรียมรายการหักลดหย่อยภาษี และอื่นๆ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝาก, เลขที่สมาชิก
สหกรณ์, ปรับปรุงการเป็นสมาชิก กบข. ฯลฯ
2. การเตรียมรายการลดหย่อนภาษี ข้อมูลครอบครัว จากระบบทะเบียนประวัติ
3. การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม –เงินหักหรือหนี้
3. การเตรียมรายการหักลดหย่อนภาษี และอื่นๆ จากจอภาพข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีและอื่นๆ
1. สาหรับแก้ไขและปรับปรุง หรือ กาหนดค่ารายการลดหย่อนภาษี, เลขบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร, การเป็นสมาชิก กบข. หรือ กสจ. , เลขที่สมาชิกสหกรณ์ และรหัสสหกรณ์, กาหนดสิทธิการเบิกค่า
เช่าบ้าน
2. การตรวจการบั น ทึกรายการ จากการนาข้อ มูล ออกไปที่ข้อมูล สมาชิกสหกรณ์ ข้อมู ล
สมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษีอื่นๆ
3. การตรวจสอบรายการบุคคลในครอบครัว และกาหนดการลดหย่อนภาษีของบุคคลใน
ครอบครัว ตรวจสอบรายงานหนังสือรับรอง แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
4. การเตรียมข้อมูลเงินเพิ่ม – เงินหักหนี้
1. ไฟล์ข้อความ หรือ Text File เงินหัก (LOAN.TXT) (DEBT.TXT) เพื่อใช้นาเข้าระบบงานฯ
2. การเตรียมข้อมูลจากระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน
3. สามารถนาเข้าได้ทีละหลายคนและหลายรหัสหนี้
4. ช่วงการหักจะหักเป็นรายเดือน กล่าวคือ วันที่เริ่มและสิ้นสุดจะอยู่ภายใต้เดือนหักเดียวกัน
5. สามารถเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ได้
6. ดาวโหลดรูปแบบได้ที่ http://epayroll.cgd.go.th เลือก download (ข้อมูลเงินเพิ่มและ
หนี้รายเดือน Format ใหม่)
5. รายละเอียด/วิธีปฏิบัติ การดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา เริ่มต้นการใช้งานโดย
ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิ ที่เรียกว่า Token Key โดยเมื่อเริ่มใช้งาน
ผู้ใช้งานจะต้องเสียบอุปกรณ์ Token key เข้าที่เครื่องที่กาลังจะทางานผ่าน Port USB หลังจากนั้นผู้ใช้งาน
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเบิกเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ประเภท
เงินงบประมาณแผ่
ดิน ดผ่ท้าานระบบจ่
หมายเหตุ
โอนเข้าบัญชีวนั ทน
าการสุ
ยของเดือน ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง Direct Payment
รับคาสั่งเลื่อนเงินเดือน

จัดทารายละเอียดขอเบิกเงินเดือน
ประจาเดือน

ส่งข้อมูลก่อน
วันที่ 8 ของเดือน
บันทึกข้อมูลรายการหัก – หนี้ ในระบบจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง

ประมวลจ่ายเงินเดือน พิมพ์รายงานรายละเอียด
ขอเบิกจ่ายประจาเดือน

กรมบัญชีกลางประมวลผล
สั่งจ่ายเงิน

เงินเข้าบัญชี ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

จัดพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
หมายเหตุ โอนเข้าบัญชีก่อน 3 วันทาการสุดท้ายของเดือน

ตรวจสอบรายงาน
GFMIS พิมพ์เช็ค

คู่มืองานบาเหน็จบานาญ
และเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มืองานบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลือ
12. เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. ขอบเขตของงาน
การขอรับบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลือ สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ออกจากราชการ
ในทุกกรณี มีกระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์ตอบแทนการรับราชการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 กระบวนการขอรับบาเหน็จตกทอดและเงินมรดกของข้าราชการถึงแก่กรรม/บาเหน็จและเงิน
มรดกของลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
2.2 กระบวนการขอรับบาเหน็จหรือบานาญของข้าราชการ/บาเหน็จหรือบาเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจาลาออก ปลดออก เกษียณอายุ
2.3 กระบวนการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
2.4 กระบวนการขอรับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
2.5 กระบวนการขอรั บ เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ส า หรั บ ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(กสจ.)
3. คาจากัดความ
3.1 บาเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
3.2 บานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึง
แก่กรรมหรือหมดสิทธิ
3.3 บาเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของข้าราชการ
หรือทหารกองหนุน หรือผู้รับบานาญที่ถึงแก่ความตาย
3.4 บาเหน็จดารงชีพ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบานาญปกติโดยนาเงินบาเหน็จ ตกทอดมาจ่าย
ให้ก่อนในอัตรา 15 เท่าของบานาญสุทธิรายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000 บาท หากมีสิทธิได้รับส่วนที่เกิน
200,000 บาท สามารถยื่นขอรับได้เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 400,000 บาท
3.5 บาเหน็จรายเดือน หมายถึง เงินตอบแทนของลู กจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางาน
มานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
3.6 เงินช่วยพิเศษ หมายถึง เงินจานวนหนึ่งที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาและถึงแก่กรรมเป็นจานวน 3 เท่าของเงินเดือนและค่าจ้าง
3.7 เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) หมายถึง เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เพื่อเป็นหลักประกัน
การจ่ายบาเหน็จบานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
3.8 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา (กสจ.) หมายถึง เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็น
สวัสดิการแก่ลูกจ้างประจาเมื่อออกจากราชการ (ลูกจ้างสะสมร้อยละ 3 รัฐสมทบให้ร้อยละ 3)
3.9 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจาที่ถึงแก่กรรม
3.10 ส่วนราชการผู้เบิก (หน่วยงานต้นสังกัด) หมายถึง ส่วนราชการผู้เบิกระดับกรมและส่วนราชการ
ผู้เบิกในส่วนภูมิภาค

4. ขั้นตอนการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน
4.1 การขอรับบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลือในคู่มือฉบับนี้ มีกระบวนการขอรับสิทธิประโยชน์
ตอบแทนการรับราชการที่สาคัญ ดังนี้
4.2 ขั้นตอนการขอรับบาเหน็จตกทอดของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ถึงแก่กรรม/บาเหน็จของ
ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1.1 การรับเรื่องจากทายาทของข้าราชการ
1.2 การตรวจสอบเอกสาร
1.3 การจัดทาบันทึกสรุปบาเหน็จตกทอด/บาเหน็จ ให้แก่ผู้มีสิทธิเสนอ ผอ.สพป.จันทบุรี
เขต 2 อนุมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
1.4 การจัดส่งแบบขอรับบาเหน็จตกทอด/บาเหน็จพร้อมหลักฐานไปกรมบัญชีกลาง
1.5 การตรวจสอบข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญพร้อมส่งข้อมูลเพื่ออนุมัติการสั่งจ่าย
1.6 การตรวจสอบการสั่งจ่าย
1.7 การดาเนินการจัดทาบันทึกส่งหน่วยเบิกจ่าย
1.8 การดาเนินการเบิกจ่าย
4.3 ขั้นตอนการขอรับบาเหน็จหรือบานาญของข้าราชการ/บาเหน็จหรือบาเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจาลาออก ปลดออก เกษียณอายุ ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1.1 การรับเรื่องจาก ข้าราชการ / ลูกจ้าง ที่ลาออก ปลอด เกษียณอายุ
1.2 การตรวจสอบเอกสาร
1.3 การจัดทาบันทึกสรุปบาเหน็จหรือบานาญ/บาเหน็จหรือบาเหน็จรายเดือนให้แก่ผู้มีสิทธิ
เสนอ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ลงนามอนุมัติ พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
1.4 การจัดส่งแบบขอรับบาเหน็จหรือบานาญ/บาเหน็จหรือบาเหน็จรายเดือน พร้อมเอกสาร
หลักฐานไปสานักงานคลังเขต 2
1.5 การตรวจสอบข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญ พร้อมส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือ
สานักงานคลังเขต 2 อนุมัติการสั่งจ่าย
1.6 การตรวจสอบการสั่งจ่าย
1.7 การดาเนินการจัดทาบันทึกส่งหน่วยเบิกจ่าย
1.8 การดาเนินการเบิกจ่าย
4.4 ขั้นตอนขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม ประกอบด้วยขั้นตอน
สาคัญดังนี้
1.1 การรับเรื่องจาก ทายาทข้าราชการและลูกจ้าง
1.2 การตรวจสอบเอกสาร
1.3 การดาเนินการจัดทาบันทึกเสนอ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
1.4 งานการเงินดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
4.5 ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1.1 การรับเรื่องจากข้าราชการ
1.2 การตรวจสอบเอกสาร

1.3 การดาเนินการจัดทาบันทึก และแบบขอรับเงินกองทุนฯ เสนอ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
ลงนาม
5. Flow Chart การขอรับเงินบาเหน็จบานาญและเงินช่วยเหลืออื่นที่เกี่ยวข้อง
การขอรับบาเหน็จตกทอดของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
สพป.จันทบุรี เขต 2 รับเรื่องพร้อม
เอกสารที่ประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลใน
ระบบบาเหน็จบานาญ
พร้ อมส่งข้ อมูลเพื่อ
อนุมตั ิสงั่ จ่าย

ตรวจสอบเอกสาร

จัดทาบันทึกบาเหน็จตกทอดให้ แก่ผ้ ู
มีสทิ ธิ เสนอผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
อนุมตั ิพร้ อมบันทึกข้ อมูลผ่านระบบ

ตรวจสอบ
การสั่งจ่าย

บาเหน็จบานาญ

จัดส่งแบบขอรับบาเหน็จตกทอด
พร้อมเอกสารไปกรมบัญชีกลาง

การจัดทาบันทึกส่งหน่วย
เบิกจ่าย

ดาเนินการเบิกจ่าย

การขอรับบาเหน็จหรือบานาญของข้าราชการ/บาเหน็จหรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาลาออก
ปลดออก เกษียณอายุ

สพป.จันทบุรี เขต 2 รับเรื่องพร้อม
เอกสารที่ประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบข้ อมูลใน
ระบบบาเหน็จบานาญ
พร้ อมส่งข้ อมูลเพื่อ

ไม่ถูกต้อง

อนุมตั ิสงั่ จ่าย

ตรวจสอบเอกสาร

จัดทาบันทึกบาเหน็จตกทอดให้ แก่ผ้ ู
มีสทิ ธิ เสนอผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
อนุมตั ิพร้ อมบันทึกข้ อมูลผ่านระบบ

ตรวจสอบ
การสั่งจ่าย

บาเหน็จบานาญ

จัดส่งแบบขอรับบาเหน็จบานาญ
พร้ อมเอกสารหลักฐานไปยังคลังเขต

การจัดทาบันทึกส่งหน่วย
เบิกจ่าย
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ดาเนินการ
เบิกจ่าย

การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ข้าราชการบานาญและลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม

สพป.จันทบุรี เขต 2
รับเรื่องพร้อมเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

การจัดทาบันทึกเสนอ
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
เพื่อเสนออนุมัติ

ดาเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่ผู้
มีสิทธิ

การขอรับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)

สพป.จันทบุรี เขต 2
รับเรื่องพร้อมเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

การจัดทาบันทึกและแบบ
ขอรับเงิน กบข. เสนอผอ.สพป.
จันทบุรี เขต 2 ลงนาม

จัดส่งแบบขอรับเงิน กบข.
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ไปกบข.

รับรายงานการโอน
เงินให้สมาชิก/ทายาท
ผู้มีสิทธิรับเงินจาก
กบข.

การขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ 65 ปี
สพป.จันทบุรี เขต 2
รับเรื่องพร้อมเอกสาร
ประกอบจากบานาญ

ไม่ถูฏต้อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

การจัดทาบันทึกเสนอ
ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
เพื่อเสนออนุมัติ

จัดส่งเอกสาร
หลักฐานให้คลัง
เขต 2

กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเข้าผู้รับ
บานาญ

6.แบบฟอร์มที่ใช้
1.1 แบบขอรับเงินบานาญพิเศษและหรือบาเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)
1.2 แบบขอรับเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงิน
ทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
1.3. แบบขอรับเงินบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษและหรือบาเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
1.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด (แบบ 1)
1.5 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับผู้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญปกติ
(แบบ สรจ.1)
1.6 หนังสือรับรองและขอเบิกเงินบาเหน็จดารงชีพ (แบบ สรจ.3)
1.7 แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (กจ.100)
1.8 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
(กจ.64)
1.9 แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข.รง.008/1/2555
1.10 แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง.008/2/2551
7.เอกสารหลักฐานอ้างอิง/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
5. ระเบียบกระทรวงกรคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2527
7. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2552
9. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535
.

คู่มือเงินทดรองราชการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มือเงินทดรองราชการ
1. วัตถุประสงค์
คู่ มื อ การยื ม เงิ น ทดรองราชการเป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รั บ ทราบถึงแนวทางในการปฏิ บั ติงานทาให้ มีความเข้าใจในกระบวนการทางาน ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขตของงาน
- การรับเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการ
- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน จานวนเงินฝากธนาคารคงเหลือในทะเบียนเงินทดรองราชการ
การจัดทาเช็ค การรับเช็ค การชาระหนี้ด้วยเงินสดและใบสาคัญ การลงทะเบียนคุมเงินทดรองการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวเงินทดรองราชการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ การจัดทารายงานการเงิน เพื่อนาส่งสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (ประจาเดือน) และรายงานยอดเงินทดรองราชการเพื่อนาส่งกรมบัญชีกลาง และสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ณ.วันสิ้นปี รวม 11 ขั้นตอน
3. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
1. รับเอกสารจากผู้
ประสงค์ยืมเงิน

ระยะเวลาดาเนิน
การ
5 นาที

2. ตรวจสอบ
30 นาที
เอกสารการยืมเงิน
- ไม่ผ่าน ส่งคืนผู้ขอ
ยืม

3. ตรวจสอบ
10 นาที
เอกสาร,เขียนเช็คสั่ง
จ่าย

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเรื่องยืมเงินก่อนถึง
กาหนดใช้เงิน 5 วัน

- ความถูกต้อง ความครบถ้วน สุภาภรณ์
ของเอกสาร
- ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม - ความถูกต้อง สุภาภรณ์
ถู ก ต้ อ งของสั ญ ญายื ม ครบถ้วนของ
เ งิ น แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น เอกสาร
ประกอบการยืมเงิน –
ต ร ว จ ส อ บ ย อ ด เ งิ น
ในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการ
- ตรวจสอบความถูก - ความถูกต้อง
ต้ อ ง ข อ ง เ อ ก ส า ร - ความครบถ้วน สุภาภรณ์
ก า ร ยื ม เ งิ น ท ด ร อ ง ของเอกสาร
ราชการราชการและ
เขียนเช็คสั่งจ่าย

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
4.การลงนามใน
สัญญาเงินยืมและ
เช็คสั่งจ่าย

ระยะเวลาดาเนิน
การ
30 นาที

5 นาที
5.ลงทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ราชการ
6.ผู้ยืมลงลายมือชื่อ 3 นาที

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผอ.กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
เสนอ ผอ.เขต เพื่อ
อนุมัติในสัญญา

ผู้รับผิดชอบ

-ความถูกต้อง

ผอ.กลุ่ม

-ความทันเวลา

ผอ.เขต

ออกเลขที่สัญญาเงินยืม -ความถูกต้อง
ทดรองและรายละเอียด ครบถ้วนของ
ต่าง ๆ
เอกสาร

สุภาภรณ์

ลงลายมือชื่อรับเงิน

สุภาภรณ์

รับเงินในสัญญายืม
7.จ่ายเช็คเงินยืม

ตัวชี้วัด

-ความถูกต้อง
-ความทันเวลา

3 นาที

-ตรวจสอบความถูกต้อง -ความถูกต้อง
ของจานวนเงินในเช็ค -ความทันเวลา
สั่งจ่าย

สุภาภรณ์

-ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน/
จ่าย
8.ลงทะเบียนคุมเงิน 3 นาที
ทดรอง

-ลงทะเบียนคุมเงินทด
รอง (เงินฝากธนาคาร
ลด , ลูกหนี้เพิ่ม)
-ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหว

9.ตรวจสอบรายยืม 10 นาที
ที่ถึงกาหนดชาระหนี้

10.รับคืนเงินสด
เหลือจ่ายและ
ลงทะเบียนคุมเงิน
ทดรอง

10 นาที

-บันทึกและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบเงินทด
รองราชการ

สุภาภรณ์
-กรรมการ
ตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงิน
ประจาวัน

ผู้ยืมต้องชาระคืนเงินสด -ความถูกต้อง
และส่งใช้ใยสาคัญชาระ -ความทันเวลา
หนี้ภายใน 15 หรือ 30
วันแล้วแต่กรณี

สุภาภรณ์

-ออกใบเสร็จรับเงินทด
รอง

สุภาภรณ์

-ลงทะเบียนคุมเงินทด
รอง (เงินสดคงเหลือ
เพิ่ม , ลูกหนี้ลด) และ
ผู้ตรวจสอบฯ ลง
ลายมือชื่อกากับ

-บันทึกและ
ตรวจสอบ
ถูกต้องตาม
ระเบียบเงินทด
รองราชการ

-กรรมการ
ตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงิน
ประจาวัน

ระยะเวลาดาเนิน
ขั้นตอนการ
การ
ปฏิบัติงาน
11. รับใบสาคัญ
10 นาที
ชาระหนี้เงินยืม และ
ลงทะเบียนคุมเงิน
ทดรอง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- ออกใบสาคัญรับ
- ลงทะเบียนคุมเงินทด
รอง(ใบสาคัญเพิ่ม,
ลูกหนี้ลด) และผู้ตรวจ
สอบฯ ลงลายมือชื่อกา
กับ

- บันทึกและ
ตรวจสอบ
ถูกต้องตาม
ระเบียบเงินทด
รองราชการ

สุภาภรณ์
ตรวจสอบการ
รับ-จ่ายเงิน
ประจาวัน

4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 การยืมเงิน
- ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงิน จานวน 2 ชุด ก่อนถึงกาหนดใช้เงิน 5 วันทาการ พร้อมเอกสารประกอบ
เช่น ประมาณการค่าใช้จ่าย หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม ซึ่งผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการ หรือมีโครงการรองรับและได้รับอนุมัติ
โครงการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และ ผู้ยืมไม่ค้างชาระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม
- เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของรายการและจานวนเงินที่ยืม
- เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอหัวหน้างานตามลาดับให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติ
ให้ยืม
- เจ้าหน้าที่เขียนเช็คและบันทึกทะเบียนคุมเช็ค
- เสนอเช็คพร้อมทะเบีย นคุมเช็ค เพื่อผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
สั่งจ่าย
- จ่ายเช็คให้ผู้ยืม
- บันทึกบัญชี
4.2 การส่งใช้ใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย
- ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน กรณีดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2. เงินยืมราชการอื่นๆ
- ส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับ กรณีดังต่อไปนี้
1. เดินทางไปราชการชั่วคราว
2. เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
4.3 เอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมเพื่อไปราชการ
1. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
3. หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กรณีเบิกเป็นหมู่คณะ)
4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพักของโรงแรม(ถ้ามี)

5. ใบแจ้งรายการของโรงแรม(FOLIO)
6. ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
7. หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติให้ไปราชการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
4.4 เอกสารประกอบการส่งคืนเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติ
2. โครงการฝึกอบรม
3. หลักสูตรการฝึกอบรม
4. ตารางการฝึกอบรม
5. ประมาณการค่าใช้จ่าย
6. ค่าตอบแทนวิทยากร ประกอบด้วย หนังสือเชิญวิทยากร, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8. ค่าอาหารกลางวัน
9. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

5. คานิยาม
เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินทดรองราชการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ไว้สาหรับทดรองจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ให้หมวดรายจ่ายต่อไปนี้
1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว สาหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกาหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา จาเป็นต้อง
จ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
2) หมวดค่าตอบแทน
3) หมวดค่าใช้สอย
4) หมวดค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข
5) หมวดค่าวัสดุ
6) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สาหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไม่มีกาหนด
จ่ายค่าจ้างเป็นงวดแน่นอนเป็นประจา แต่จาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการ
1. การเก็บรักษาเงินทดรองราชการที่เป็นเงินสด ณ ที่ทาการ
1.1 ส่วนกลาง เก็บได้ไม่เกิน 100,000 บาท
1.2 ส่วนภูมิภาค เก็บได้ไม่เกิน 30,000 บาท
1.3 หน่วยงานย่อย เก็บได้ไม้เกิน 10,000 บาท
2. ส่วนที่เกิน ให้นาฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
3. ดอกเบี้ย ให้นาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

6. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6.1 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
6.2 แบบฟอร์มรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
6.3 แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
6.4 แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
6.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562

คู่มือการเบิกจ่ายในการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มือการเบิกจ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ
และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่าย
ที่จาเป็นซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้ มิใช่ค่าตอบแทนในการทางาน แต่เป็นค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 9
พ.ศ. ๒๕๖๐)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยการเบิ ก จ่า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการ (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559
เรื่ อ งหลั กเกณฑ์แ ละหลั กฐานประกอบการเบิกจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก ร
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ ายเงิน
สูญหาย 

คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง การมอบอานาจอนุมัติ
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ดิ น ทางไปราชการ
จากผู้ บัง คั บบั ญชาผู้ มีอ านาจอนุมั ติก่ อนเดิ นทาง
(ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง การมอบอานาจอนุมัติ
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560)

ถ้าเดิ น ทางล่ ว งหน้ าหรื อไม่ส ามารถเดิ น ทางกลั บ สานั กงานได้ เ มื่ อเสร็ จ สิ้ น จากการปฏิ บั ติ งาน
เพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เฉพาะการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของราชการและได้มีการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการแล้ว
เท่านั้น 
ลักษณะการเดินทาง
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจา
3. การเดินทางกลับภูมิลาเนา

1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว















ความหมาย
การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานปกติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
การไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือกที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
การไปช่วยราชการ/รักษาราชการในตาแหน่ง/รักษาราชการแทน
ข้าราชการประจาต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย
เดินทางข้ามแดนชั่วคราว ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
บุคคลภายนอก
บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
หมายถึง ค่าอาหารที่ทางราชการจ่ายให้เ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางออกนอกพื้นที่
สานักงานปกติ
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
ประเภท

ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ระดับ

ปฎิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
ปฎิบัติงาน ชานาญงาน ชานาญการ
พิเศษ
ต้น
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น สูง

อัตรา/บาท

240

240

วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ
จนถึงเวลาเดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ

กรณีพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง
นับเป็น 1 วัน
กรณีไม่พักแรม

หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน
ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน

กรณีเดินทางล่วงหน้า เพราะมีเหตุส่วนตัวและลากิจหรือลาพักผ่อน ก่อนการปฏิบัติราชการ
ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ (08.30 น.)

กรณีไม่สามารถเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เพราะมีเหตุส่วนตัวและลากิจ
หรือลาพักผ่อนให้นับเวลาสิ้นสุดหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ (16.30 น.)

กรณีเจ็บป่วยและจาเป็นต้องพักรักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้อง
มีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
วิธีการคานวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

การเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน
เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน

การเดินทางไปราชการโดยพักแรม 1 วัน และนับได้ 1 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยง ได้ 1 วัน
เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง

การเดินทางไปราชการโดยไม่พักแรม และนับเวลาได้ 8 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน
เนื่องจากเกิน 6 ชั่วโมง

การเดินทางไปราชการโดยไม่พักแรม และนับเวลาได้ 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้หนึ่งวัน
เนื่องจากเกิน 12 ชั่วโมง
ตัวอย่างที่ 1
นาย ก เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับ
ถึงบ้านพักในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. คานวณดังนี้
06.00

06.00

5 ก.พ.

06.00

6 ก.พ.

1 วัน

7 ก.พ.

06.00
8 ก.พ.

1 วัน

รวมคานวณเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เนื่องจากเศษไม่เกิน 12 ชั่วโมง

12 ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 2
นาย ข เดินทางออกจากบ้านพักเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับ
ถึงบ้านพักในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. คานวณดังนี้
06.00

06.00

6 ก.พ.

06.00

7 ก.พ.
1 วัน

06.00

8 ก.พ.
1 วัน

8 ก.พ.
13 ชั่วโมง

รวมคานวณเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน เนื่องจากเศษเป็น 13 ชั่วโมง
ค่าเช่าที่พัก
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือพักแรมอื่น
การเบิกค่าเช่าที่พัก มี 2 ลักษณะ
1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
2. ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก
1. การเดินทางไปราชการที่มีความจาเป็นต้องพักแรม
2. กรณีเดินทางไปราชการให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง โดยเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่งตลอดการเดินทางไปราชการครั้งนั้น
3. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้เลือกเบิกค่าที่พักเหมือนกันทั้งคณะตลอดการเดินทาง
4. การเดินทางเป็นหมู่คณะ กรณีเลือกเบิกแบบจ่ายจริงให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง
เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจาเป็นไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว
5. กรณีเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่


การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถประจาทาง ที่ต้องค้างคืนในรถ


การพักแรมในที่พักที่ราชการจัดให้


กรณีเจ็บป่วยในระหว่างเดินทางไปราชการและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
6. เหตุความไม่เหมาะสมจะพักร่วมกัน


ต่างเพศ มิได้เป็นคู่สมรส


หัวหน้าคณะระดับ 8


หัวหน้าสานักงาน หรือหน่วยงาน ระดับ 7 – 8 ไม่ต้องพักรวมกับระดับอื่น


มีสิทธิการเบิกต่างอัตรากัน


ข้อกาหนดพิเศษของทหาร/ตารวจ

อัตราค่าที่พักแบบเหมาจ่าย (บาท : วัน : คน)
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ระดับ
ปฎิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
ปฎิบัติงาน ชานาญงาน ชานาญการพิเศษ
ต้น
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น สูง

อัตรา/บาท

800
1,200

อัตราค่าที่พักแบบจ่ายจริง (บาท : วัน : คน)
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
ประเภท
ระดับ
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
ทั่วไป
ปฎิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
1,500
850
วิชาการ
อานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร
วิชาการ
บริหาร

ปฎิบัติงาน ชานาญงาน ชานาญการพิเศษ
ต้น
ทักษะพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
สูง
ต้น สูง
ทรงคุณวุฒิ
สูง

2,200

1,200

2,500

1,400

ค่าพาหนะ
หมายถึง ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าระหว่างบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม เป็นต้น
ค่าพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. พาหนะรับจ้าง
2. พาหนะประจาทาง
3. พาหนะส่วนตัว
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
1. ไม่มีรถประจาทาง
2. มีพาหนะประจาทาง แต่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องชี้แจงไว้เป็นหลักฐาน
3. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักหรือที่ทางานกับสถานียานพาหนะประจาทางหรือ
สถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทาง
4. การเดินทางไป – กลับ ระหว่างที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
วันละ ไม่เกิน 2 เที่ยว
5. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
6. กรณีมีสัมภาระเดินทาง




7. กรณีข้ามจังหวัด
เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
เขตติดต่อจังหวัดอื่น เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจาทาง
1. ยานพาหนะประจาทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจาทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอื่น
ที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจา มีเส้นทาง ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน
2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง รถไฟ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
3. การเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะ
ระดับ 6 ขึ้นไป
4. การโดยสารเครื่องบินสาหรับการเดินทางในประเทศ
ประเภท
ทั่วไป
วิชาการ

ทั่วไป
วิชาการ
อานวยการ
บริหาร

ระดับ

สิทธิการเบิก

ปฎิบัติงาน
ปฎิบัติงาน

ไม่มีสิทธิเบิกค่าโดยสาร
เครื่องบิน (ยกเว้นกรณีมีความ
จาเป็น เร่งด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ)
ทักษะพิเศษ อาวุโส ชานาญการ
เบิกค่าโดยสารเครื่องบินชัน้
ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ชานาญการพิเศษ ชานาญการ ประหยัด
สูง ต้น
สูง ต้น

หมายเหตุ : ค่าโดยสารเครื่องบิน หมายรวมถึง ค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สายการบิน
เรียกเก็บ
ยกเว้น ค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าประกันภัยโดยสมัครใจ
ไม่สามารถเบิกได้




หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว
1. พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มิใช่ของทางราชการ
2. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนเดินทาง
3. คานวณระยะทางของกรมทางหลวงโดยตรงและสั้นที่สุด
4. อัตราการเบิกชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย

รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท

รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้เดินทางไปราชการต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นให้เบิกได้โดยประหยัดและเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่าย ไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย
2. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
3. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานที่ปฏิบัติส่วนราชการ

การเทียบตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูชานาญการ/ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

ตาแหน่งข้าราชการพลเรือน
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ขั้นตอนการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อติดต่อราชการ หรือได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมราชการ
หรือประสานงานอื่น ๆ
2. วางแผนการเดินทางทั้งกรณีเดินทางคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ


ใช้ยานพาหนะประเภทใด


เบิกค่าที่พักแบบจ่ายจริงหรือเหมาจ่าย


วันที่ขออนุมัติเดินทางต้องครอบคลุมระยะเวลาเดินทางออกจากที่พักจนกลับถึงที่พัก
3. จัดทาหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการให้ผู้มีอานาจอนุมัติก่ อนเดินทางไปราชการ โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทาง ตาแหน่ง สังกัด วัตถุประสงค์ในการเดินทาง วันที่เดินทาง สถานที่ไปติดต่อราชการ ยานพาหนะ
ในการเดินทางให้ครบถ้วน
4. ออกเดินทางไปราชการตามระยะเวลาที่ขออนุญาต
5. เมื่อการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นและเดินทางกลับที่พักหรือที่ทาการปกติ จัดทาหลักฐานในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่1) โดยผู้ขอเบิกต้องระบุรายละเอียด
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ให้คานวณตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวข้างต้น
3. การเบิกค่าเช่าที่พัก
3.1 กรณีเบิกจ่ายจริง พักที่โรงแรมใช้ใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)
หากพักแรมที่พักอื่น ใช้ใบเสร็จรับเงินแสดงรายละเอียดการเข้าพักเป็นหลักฐานการเบิก
3.2 กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน
4. การเบิกค่าพาหนะ
4.1 ค่าโดยสารรถประจาทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
4.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก
4.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)
4.4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน (ระบุเลขทะเบียนยานพาหนะ)

5. เอกสารประกอบการเบิกที่เกี่ยวข้อง
5.1 คาสั่งให้เดินทางไปราชการ หรือหนังสือเชิญให้ไปราชการ
5.2 กาหนดการ (ถ้ามี)
5.3 หนังสือขออนุญาตไปราชการ
หมายเหตุ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ แบบ 8708 ส่วนที่ 2 คู่กัน
2. การเดินทางไปราชการประจา
หมายถึง

การเดินทางไปประจ าต่างสานั กงาน รั กษาการในตาแหน่ งหรือรั กษาราชการแทนเพื่อดารง
ตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่

การเดินทางไปประจาสานักงานเดิมในท้องที่ใหม่ในกรณีย้ายสานักงาน

การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ หรือไปช่วยราชการที่กาหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการ
หรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกาหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี แต่ส่วน
ราชการมีความจาเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการ ณ ที่เดิม ให้นับเวลาต่อเนื่องและถือเวลาตั้งแต่ วันที่ครบกาหนด
1 ปี เป็นการเดินทางไปราชการประจา






ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา ประกอบด้วย
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น

ผู้มีสิทธิในการเบิก

ข้าราชการผู้เดินทาง

บุคคลในครอบครัว
- คู่สมรส
- บุตร
- บิดามารดา (ของตนเองและคู่สมรส)
- ผู้ติดตาม
ประเภททั่วไประดับชานาญงานลงมา ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ไม่เกิน 1 คน
ประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป ประเภทอานวยการ
ระดับต้นและระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ไม่เกิน 2 คน
ข้อสังเกตุ
1. ผู้เดินทางไปราชการประจาต้องมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานแห่งใหม่ตาม
คาร้องขอของตนเอง
2. กรณีไปประจาสานักงานต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจา

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา
ประเภทค่าใช้จ่าย
หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากที่อยู่ถึงสถานที่พักแห่งใหม่
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ค่าเช่าที่พัก
-ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
-กรณีไม่อาจเข้าบ้านพักหรือบ้านเช่า
-เบิกได้ไม่เกิน 7 วัน
(กรณีเกิน 7 วัน ให้ทาความตกลงปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเดิม
-กรณีโอนย้ายต่างสังกัด ให้สังกัดเดิมอนุมัติและให้สังกัดใหม่รับรอง
ข้อเท็จจริง
-ไม่ใช่สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ค่าพาหนะ
-ข้าราชการผู้เดินทาง เบิกตามสิทธิ
-บุคคลในครอบครัวเบิกอัตราเดียวกับผู้มีสิทธิ
-ผู้ติดตามให้เบิกในระดับต่าสุด
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
เบิกในลักษณะเดียวกับการเดินทางไปราชการชั่วคราว
3. การเดินทางกลับภูมิลาเนา
หมายถึง การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจาในกรณีที่ออกจากราชการ
หรือถูกสั่งพักราชการ
ภูมิลาเนาเดิม หมายถึง ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ามารับราชการ หรือได้รับการบรรจุเป็ น
ข้าราชการลูกจ้างครั้งแรก หรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
ผู้มีสิทธิเบิก
1. ข้าราชการซึ่งออกจากราชการหรือถูกเลิกจ้าง
2. บุคคลในครอบครัว (คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เดินทางและคู่สมรส ผู้ติดตาม)
สิทธิในการเบิก
1. ออกจากราชการหรือถูกเลิกจ้าง
2. ตาย กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่ความตายก่อน ให้ทายาทที่อยู่ด้วยขณะที่ถึง
แก่ความตายเป็นผู้ใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ถ้าไม่มีทายาทอยู่ด้วยให้ทายาท
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองเฉพาะการเดินทางกลับ
3. ถูกสั่งพักราชการ โดยไม่รอผลสอบสวน
4. ใช้สิทธิเบิกท้องที่อื่น หมายถึง ถ้ามีผู้มีสิทธิต้องการเดินทางไปท้องที่อื่น ที่ไม่ใช่ภูมิลาเนาเดิม
ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่สูงกว่า โดยต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
1. ค่าเช่าที่พัก
2. ค่าพาหนะ
3. ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้





ให้เบิกตามสิทธิของผู้เดินทางในอัตราสาหรับตาแหน่งระดับครั้งสุ ดท้ายก่อนออกจาก

ราชการหรือถูกเลิกจ้าง


ต้องเดินทางและขนย้ายสิ่งของส่วนตัวภายใน 180 วัน
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 ลงวันที่ 29
กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
องค์ประกอบของการฝึกอบรม
1. มีโครงการ/หลักสูตร
2. ระยะเวลามีกาหนดแน่นอน
3. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทการฝึกอบรม
1. การฝึกอบรมประเภท ก
2. การฝึกอบรมประเภท ข
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่ง ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ ประเภทอานวยการระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง
การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง เป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโสประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ ประเภทอานวยการระดับต้น
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่
บุคลากรของรัฐ
บุคลากรของรัฐ หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

หลักการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

โครงการหรือหลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

การพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ตามจานวน
ที่สมควรและให้พิจารณาด้านการเงินด้วย

การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการอบรมในประเทศเท่านั้น
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. ประธานในพิธีเปิดหรือปิด แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (บุคลากรของรัฐและบุคลากรภายนอก)
5. ผู้สังเกตการณ์
บุคคลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ได้เฉพาะบุคคลตามที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น บุคคลอื่นที่มิได้
มีฐานะเป็น 1 ใน 5 นี้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจากต้นสังกัด
ให้ทาได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม
ค่าใช้จ่ายด้านผู้จัดการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการฝึกอบรม มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ปี 2555 แบ่งเป็น 2 ประเภท
(1) ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
4. ค่าประกาศนียบัตร
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
6. ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(2) ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
1. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
2. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
4. ค่าอาหาร
5. ค่าเช่าที่พัก
6. ค่าพาหนะ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่เ กี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดงาน
ตามภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัด มีความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ภายใต้วงเงินที่รับผิดชอบ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้กาหนดอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕7 เรื่อง การปรับ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังรายการต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ
1. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
โดยคานึงถึงความจาเป็น คุ้มค่า และประหยัด
1.1 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม
1.2 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
1.3 ค่าประกาศนียบัตร
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
1.5 ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.6 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
1.7 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
1.8 ค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และ
ประเภทบุคคลภายนอก

วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ต่อคน
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อคน

วิทยากรไม่เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาทต่อคน
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาทต่อคน

กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ ายเกิ น กว่ าที่ ก าหนด สาหรั บ ส่ ว นกลางให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษหรือ
โรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือผู้อานวยการโรงเรียน
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
ลักษณะ
หลักเกณฑ์
การบรรยาย
จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน
การอภิปรายหรือ
จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน รวมผู้ดาเนินการอภิปรายทีทาหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร
การสัมมนา
การแบ่งกลุ่ม
จ่ายได้ไม่เกิน กลุ่มละ 2 คน

กรณีที่มีจานวนวิทยากรเกินกว่าที่กาหนด ต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

การนับเวลาเพื่อจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม

ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที

ถ้าชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายได้กึ่งหนึ่ง
1.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้

กรณีจัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 35 บาท / มื้อ / คน

กรณีจัดในสถานที่เอกชน ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน
1.10 ค่ายานพาหนะ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิที่กระทรวงการคลังกาหนดยกเว้น
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่ า 1 วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่าพาหนะประจาทาง

กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด หรือยืมจากส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่น เบิกค่า
เชื้อเพลิงได้เท่าทีจ่ ่ายจริง

กรณีใช้ยานพาหนะประจาทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดประเภทยานพาหนะ ดังนี้
1. การฝึกอบรมประเภท ก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
2. การฝึกอบรมประเภท ข ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้เบิกตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญ
งาน
ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่ายานพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด

กรณี ก ารเช่ า เหมายานพาหนะต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วย

วิทยากรที่มีถิ่น ที่อยู่ ในท้องที่เ ดี ย วกับ สถานที่จั ด การฝึ กอบรม ผู้ จั ด จะเบิ กค่า พาหนะรั บ จ้ า ง
ไป – กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งได้
2. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็น คุ้มค่าและประหยัด
1. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราใบละ
200 บาท
2. ค่าเช่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
ประเภทการฝึกอบรม
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวบาท/วัน/คน
ค่าเช่าห้องพักคู่/บาท/วัน/คน
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,400
ไม่เกิน 1,300
ประเภท ข
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 600
ประเภทบุคคลภายนอก
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 600

หลักเกณฑ์การจัดที่พัก

การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก ให้พักห้องพักเดี่ยวหรือพักคู่ก็ได้

การจัดที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข และฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้พักรวมกันตั้งแต่
2 คนขึ้นไป โดยพักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้จัดอาจ
จัดให้พักคนเดียวได้

การจัดที่พักให้ประธานในพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียว
หรือห้องพักคู่ก็ได้และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงตามระดับการฝึกอบรม

การจั ด ที่ พั ก ให้ ผู้ สั ง เกตการณ์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต าแหน่ ง ประเภทอานวยการระดั บ ต้ น ต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยพักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ไมเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้
3. ค่าอาหารสาหรับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้

กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ประเภทการฝึกอบรม
จัดครบทุกมือ บาท/วัน/คน
จัดไม่ครบทุกมือ บาท/วัน/คน
ประเภท ก
ไม่เกิน 850
ไม่เกิน 600
ประเภท ข
ไม่เกิน 600
ไม่เกิน 400
ประเภทบุคคลภายนอก
ไม่เกิน 500
ไม่เกิน 300
กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน
ประเภทการฝึกอบรม
จัดครบทุกมือ บาท/วัน/คน
จัดไม่ครบทุกมือ บาท/วัน/คน
ประเภท ก
ไม่เกิน 1,200
ไม่เกิน 850
ประเภท ข
ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 600
ประเภทบุคคลภายนอก
ไม่เกิน 800
ไม่เกิน 600
กรณีจาเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดสาหรับ
ส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาหรับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมมอบให้อยู่
ในดุล ยพินิ จ ของผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหรือ
ผู้ อานวยการโรงเรี ย น ซึ่ งอัตราที่จ าเป็ น ต้องจ่ ายเกินจะต้องไม่เกิ นอัต ราที่ก ระทรวงการคลั งและหรื อ
มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วินิจฉัยว่าการจัดหา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วม
ประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยง หรืองดเบิก

ค่าใช้สถานที่ หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม

กรณีจาเป็นต้องจ่าย สาหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้จัดการฝึกอบรมมอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ หรือผู้อานวยการโรงเรียน
หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
1. หนังสือขออนุญาตจัดฝึกอบรม
2. โครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
4. กาหนดการฝึกอบรม
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ถ้ามี)
6. หลักฐานที่ใช้แนบเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
6.1 ค่าอาหารกลางวัน ใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจหรือสาเนา
บัตรประชาชนผู้ขาย
6.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร ใช้ใบสาคัญรับเงินพร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
และแนบหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับวิทยากร
6.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
6.4 ค่าที่พัก ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
แนบใบเสร็จรับเงินและใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)
6.4.1 กรณีโรงแรมไม่ได้ออกใบ Folio ให้ แต่ในใบเสร็จรับเงินมีวันที่เข้าพัก วันที่
ออกให้ใช้เสร็จรับเงินใบเดียวได้
6.4.2 กรณีพักแรมในที่พักอื่น ๆ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก วันที่ออก จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษร
และลายมือชื่อผู้รับเงิน เป็นเอกสารแนบได้
6.5 ค่ายานพาหนะ ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบ
เอกสารตามประเภทการโดยสาร ดังนี้
6.5.1 ค่าโดยสารรถประจาทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(บก.111)
6.5.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ
(บนอ.ป.)ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก
6.5.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding
Pass)
6.5.4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
7. ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้ใบสาคัญรับเงินแนบสาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของ
ผู้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจานวนที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีสิทธิเบิก ได้แก่
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2. ค่าเช่าที่พัก
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
การนับเวลาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
กรณีผู้จัดการฝึกอบรม จัดเลี้ยงอาหาร

ให้นับตั้งแต่เวลาเดินทางออกจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลาที่เดินทางกลับที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ

ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วันแล้วนา
จานวนวันทั้งหมดคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยง

ให้นาจานวนมื้ออาหารที่ผู้จัดเลี้ยงมาหักออกจากเบี้ยเลี้ยงที่คานวณได้ โดยคิดได้มื้อละ 1 ใน 3
ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ตัวอย่าง
นายหนึ่ง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ได้รับคาสั่งให้เข้าร่วมอบรมที่กรุงเทพฯ
กาหนดการอบรมวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายหนึ่งได้เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม โดยออกจาก
บ้านพักในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. และกลับถึงบ้านพักวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
22.30 น. ผู้จัดเลี้ยงอาหาร 5 มื้อ
วิธีคานวณ นับเวลาเดินทางได้ 3 วัน 16 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าเบี้ยเลี้ยง
= 240 × 4 วัน = 960 บาท
หัก ค่าอาหารที่ผู้จัดเลี้ยง
= 80 × 5 มื้อ = 400 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่เบิกได้
= 960 – 400 = 460 บาท
ค่าเช่าที่พัก
การเบิกค่าเช่าที่พัก ต้องเบิกตามที่จริงไม่เกินอัตราที่กาหนดเท่านั้น จะเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่ายไม่ได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก
ให้พักห้องเดี่ยวหรือห้องคู่ก็ได้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข
ให้พักรวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็น
ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้จัดอาจจัดให้พักคนเดียวได้
ค่ายานพาหนะ
การเบิกค่าพาหนะประจาทาง

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
ค่าพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง

ให้เบิกค่าพาหนะไป – กลั บ จาก ที่อยู่ ที่พักหรื อสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่จั ด
ยานพาหนะเพื่อเดินทางไปฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียน

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง

กรณีค่าลงทะเบียนได้รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
ไว้หมดแล้ว หรือผู้จัดออกให้ทั้งหมดแล้วต้องงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

กรณีค่าลงทะเบียนไม่ได้รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมไว้
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ยกเว้น ค่าเช่าที่พักให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555


กรณีผู้จัดการฝึกอบรมไม่ได้จัดยานพาหนะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมฝึกอบรม
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ
2. ค่าที่พัก ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบใบเสร็จรับเงินและ
ใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)
2.1 กรณีโรงแรมไม่ได้ออกใบ Folio ให้ แต่ในใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วน และ
ระบุวันที่เข้าพัก วันที่ออก ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินใบเดียวได้
2.2 กรณีพักแรมในที่พักอื่น ๆ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก วันที่ออก จานวนเงินตัวเลขและตัวอักษรและลายมือ
ชื่อผู้รับเงิน เป็นเอกสารแนบได้
3. ค่ายานพาหนะ ให้ใช้แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการแนบเอกสารตาม
ประเภทการโดยสาร ดังนี้
3.1 ค่าโดยสารรถประจาทาง รถรับจ้าง รถไฟ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
3.2 ค่าโดยสารรถไฟประเภทรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.)
ให้ใช้กากบัตรโดยสารเป็นหลักฐานการเบิก
3.3 ค่าโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass)
3.4 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
4. ค่าลงทะเบียน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน แนบหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม (ถ้ามี)
5. เอกสารประกอบการเบิกที่เกี่ยวข้อง
5.1 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมฝึกอบรม
5.2 กาหนดการฝึกอบรม
5.3 หนังสือขออนุญาตไปราชการ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลลาง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
1. ชื่องาน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้
2.2 เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2.5 เพื่อสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ รายการงบดาเนินงานและงบ
ลงทุน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement : e-GP)
โดยวิธี เ ฉพาะเจาะจง (วงเงิ น ในการจั ด ซื้อ จั ด จ้า งครั้ง หนึ่ งไม่ เ กิน 500,000.00 บาท) มี กระบวนการ
ดาเนินงานในระบบ e-GP ตั้งแต่ ขั้นตอนการสร้างโครงการ จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง ไปจนถึงขั้นตอนการ
ส่งมอบพัสดุ ตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญา และเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับ
พั ส ดุ ไ ว้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งแล้ ว จึ ง ส่ ง มอบเอกสารหลั ก ฐานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น
เพื่อดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อไป
4. คาจากัดความ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
“การจั ด ซื้อจั ดจ้ าง” หมายความว่ า การดาเนิ นการเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งพัส ดุโ ดยการซื้ อ จ้า ง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการ
ที่ รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จ ากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่ ห มายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งาน
จ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งแล
พาณิชย์

“งานก่อสร้าง ” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
ใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน
ประปา ไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่
เกีย่ วข้อง ซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
“ ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน /ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างมาที่งานพัสดุ
5.1 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดย
เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบฯ ข้อ 22) ตามรายการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รับเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารรายการขอซื้อขอจ้าง
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.จันทบุรี 2 หรือ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี 2
ดาเนินการจัดหา
ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

(7) เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.จันทบุรี 2 หรือ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี 2
(8) การทาสัญญา
(9) เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาและผอ.สพป.จันทบุรี 2 หรือ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี 2
(10) ส่งเบิกเงิน ซื้อ/จ้าง
(11) การตรวจรับพัสดุ
5.2 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 175) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานซื้อหรือจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด เมื่อตรวจถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการผ่านระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สามารถใช้
เอกสาร ที่จัดทาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็นเอกสารประกอบการบันทึกรายงานผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ (ระเบียบฯ ข้อ 16)
6.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7.3 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7.4 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

8. Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)

จัดทาร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)

จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 78 ประกอบ 22)

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้างตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ไม่ต้อง
จัดทาแผน (พรบ.มาตรา 11)

- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ/ผู้ได้รบั มอบหมาย

- เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/
เจรจาต่อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทาหนังสือเชิญชวนส่ง
ไปยังผู้ประกอบการที่มคี ุณสมบัตติ ามที่กาหนด (ข้อ 78 (1))

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม!เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง (ข้อ 79)
- กรณีตาม ม.56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุดาเนินการ (เหมือนวิธตี กลงราคาเดิม)

คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(อนุโลมข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ 78(2) )

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจ
อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก (ข้อ 81)
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ข้อ 81)
ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด หรือข้อตกลง
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161

วิธีเฉพาะเจาะจงไม่จาเป็นต้อง
รอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
(มาตรา 66)

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

แนวปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการซื้อหรือจ้างที่มีคุณลักษณะซับซ้อนมีเทคนิค
เฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้างครัง้ หนึง่ วงเงินเกิน 500,000 บาท มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1.จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น (มาตรา ๑๑)
วิธีการจัดทาแผน
1. ตรวจสอบงบประมาณ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการเงิน การงบประมาณและการพัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้กาหนด
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณซึ่งสานักงบประมาณได้จาแนก ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รายจ่ายงบกลาง
(1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จาแนกออกเป็น 5 ประเภทงบ
1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จา่ ยเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืน่ ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
2) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายทีก่ าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จา่ ยเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จา่ ยจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการ ส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิตบิ ุคคล เอกชนหรือกิจการ อันเป็นสาธารณประโยชน์
รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายใน งบ
รายจ่ายนี้

5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่งหรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จา่ ยในงบรายจ่ายนี้ เช่นเงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดนิ และหรือสิ่งก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวค่าใช้จ่ายสาหรับ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) ค่าใช้จา่ ยสาหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนรายจ่ายเพื่อชาระหนี้
เงินกู้
(2) รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ ไป
ใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
1) เงินเบีย้ หวัดบาเหน็จบานาญ
2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3) เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒขิ ้าราชการ
4) เงินสารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ
5) เงินสมทบของลูกจ้างประจา
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
7) เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ
9) เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นรายการหลักแล้วพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปียังอาจตัง้ รายจ่าย รายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี
เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการชาระหนีก้ องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
2.จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซือ้ จัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซือ้ จัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด

3.เสนอผู้มีอานาจตามระเบียบฯและคาสั่งมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
5 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาราคากลางและคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ในการซื้อหรือจ้างที่มใิ ช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้างรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
มาตรา ๙ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ
คานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่หอ้ ใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อ จัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นนั้ มีย่หี ้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่หอ้ ใดก็ให้ระบุยี่หอ้ นั้นได้
6.คณะกรรมการกาหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้าง
6.1 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคานึง ถึง
คุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนนั้ และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้
ใกล้เคียงกับยี่หอ้ ใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นนั้ มีย่หี ้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่หอ้ ใดก็ให้ระบุยี่หอ้ นั้นได้ (มาตรา ๙)
6.2 การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
เป็นความต้องการที่ต้องการให้ผู้รับจ้างดาเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น
เพราะการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ มีความสาคัญมากต่อคุณภาพของผลงานที่จะได้จากผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างโดยรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจะต้องมีความชัดเจนที่ สามารถจัดหาหรือปฏิบัตไิ ด้ และกาหนดประเด็น
ต่างๆ ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการไว้อย่างชัดเจนยิ่งรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุมคี วามชัดเจนเพียงใด
ยิ่งทาให้การคัดเลือกผูข้ ายหรือผู้รับจ้างได้งา่ ยขึน้ โปร่งใสมากขึน้ ดังนัน้ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจึงต้องมี
ความชัดเจนเพียงพอต่อการประเมินปริมาณและคุณภาพงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างซึง่ รายละเอียดคุณลักษณะของ
พัสดุเป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนัน้ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ทีด่ ีจะต้องไม่เป็น
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่กว้างเกินไป จนทาให้ได้ส่งิ ทีต่ อ้ งการแต่ไม่มคี ุณภาพ ดังนั้นการจัดทารูปแบบ
รายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุจึงต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเบือ้ งต้น โดยการร่วมหารือกับกลุ่มต่างๆ
เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายครบถ้วนครอบคลุม หากมีการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ดจี ะช่วย

ให้ส่วนราชการได้พัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ การใช้งานประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด ควรระบุความจาเป็นและ
ลักษณะที่ต้องการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนข้อความที่ไม่กากวมตรวจสอบได้ไม่ระบุรายการที่เกินความจาเป็น
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่หอ้ ใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายราย
ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นนั้ มีย่หี ้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของ
ยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่หอ้ นั้นได้และจัดทาตารางราคากลางตามที่ ปปช.กาหนด
6.3 การจัดทาและการตรวจสอบราคากลาง ราคากลางเป็นราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่นื ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วธิ ีการหรือแนวทางปฏิบัตขิ องหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่มรี าคาตาม (๑) แต่มรี าคาตาม (๒)
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นสาคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕)
หรือ (๖) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
สาหรับงานจ้างก่อสร้างคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้มีประกาศ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560โดยกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทานซึ่งหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนีใ้ ห้ใช้กับงานก่อสร้าง โดยไม่คานึงถึงวงเงิน มูลค่า และ
หรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง แหล่งที่มาของราคาในกรณีที่ ในรายละเอียดของการคานวณตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างในทัง้ 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีขอ้ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคา
กลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
(1) ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนัน้
(2) การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มหี น้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุกอ่ สร้าง
ตามลาดับ ดังนี้

(2.1) ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าที่กระทรวง
พาณิชย์เผยแพร่
(2.2) วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวง
พาณิชย์ไม่มขี ้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดโดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง
สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พจิ ารณา
(2.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์และสานักงานพาณิชย์จงั หวัดใกล้เคียงไม่มขี ้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบและใช้
ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่
ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนีใ้ นการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนัน้ ด้วย
(3) การก่อสร้างในส่วนภูมภิ าค ให้ผู้มหี น้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ตามลาดับ ดังนี้
(3.1) ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตัง้ อยู่เผยแพร่
(3.2) วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตัง้ อยู่ไม่มี
ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุ
ก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตงั้ ของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่
ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พจิ ารณา
(3.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตัง้ อยู่
และ สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มขี ้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตัง้ อยูห่ รือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้
สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทั้งนีใ้ นการสืบและกาหนดราคาวัสดุ
ก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มหี น้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนัน้ ด้วย
(3.4) ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่หา่ งจากศาลากลางจังหวัดทีส่ ถานที่ก่อสร้างตัง้ อยู่
เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่
ก่อสร้างตัง้ อยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้
ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทัง้ นี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนัน้ ด้วย

(4) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนัน้ จาเป็นต้องใช้
วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจานวนมาก และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่กาหนดคุณลักษณะเป็นการเฉพาะและ หรือต้อง
ใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง
และหรือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดโดยให้สบื และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมาก
ที่สุดออกไปตามลาดับ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กาหนดในแบบก่อสร้าง ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่
รวมค่าขนส่ง สาหรับกรณีที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคา และระยะทางเฉลี่ยของวัสดุ
ก่อสร้างที่ได้กาหนดราคาและแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการคานวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มี หน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึก
แสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจาเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างนัน้ ด้วย
(5) กรณีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ ให้
คานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนัน้ เป็นค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ จาเป็นต้องมี โดยผู้มี
หน้าที่คานวณราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือ
สืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริงเป็นเกณฑ์การคานวณ
7. ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานฯ เสนอผู้มอี านาจตาม
ระเบียบฯ และคาสั่งมอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้อนุมัติราคากลางและเห็นชอบ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
8. เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคากลาง และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามความต้องการ
9. เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซือ้ หรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่จะซือ้ หรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนนั้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซือ้ หรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ

8.1 การขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุโดยผู้จัดทาจะต้องแนบ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
8.2 การขออนุมัติราคากลาง โดยจะต้องแนบแบบแสดงวงเงินราคากลางตามแบบที่
ปปช. กาหนด (ยกเว้น งานก่อสร้างที่มกี ารขออนุมัติราคากลางก่อนจัดทารายงานการขอซื้อขอจ้างหรือหากกรณีที่ได้
มีการอนุมัตริ าคากลางการซือ้ หรือจ้างที่มใิ ช่งานก่อสร้างมาก่อนหน้านี้แล้ว)
8.3 การขอความเห็นชอบร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ และนาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ (กรณีการซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มกี ารเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้)
8.4 การขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณา (เกณฑ์ราคา หรือเกณฑ์อื่น ๆ) และ
ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
8.5 การเสนอการแต่งตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สาหรับ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
ซึ่งแต่งตัง้ จากข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นโดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นสาคัญใน
กรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่ นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวน
กรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการซือ้ หรือจ้างทุกคณะ
ควรแต่งตัง้ ผู้ชานาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒเิ กี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็ นกรรมการด้วย พร้อมทั้งเสนอร่าง
คาสั่งฯ แนบมาด้วย
กรณีเป็นการจ้างก่อสร้างต้องประกาศในการประกวดราคาฯ โดยต้องระบุว่างานจ้างนัน้ ๆ จะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
เรื่องการช่วยเหลือผู้มอี าชีพก่อสร้าง)
10.กรณีที่มีผู้มคี วามเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รบั ผิดชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้าง ตาม ข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้าง ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ จัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผูม้ คี วามคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

11.ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการตามข้อ 10 แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ระเบียบฯ ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้คานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
(๑) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กาหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
(๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วันทาการ
(๓) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กาหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทาการ
(๔) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปให้กาหนดไม่น้อยกว่า
๒๐ วันทาการ
ระเบียบฯ ข้อ 49 กาหนดว่าการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดให้กระทาไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซือ้ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
กรณีที่มกี ารขายให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จา่ ยที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดทาเอกสารนัน้ (โดย
กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0433/ว 430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการรับ
เงินค่าซื้อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการ
เจ้าของรายได้ โดยกรมบัญชีกลางจะนาเงินค่าซื้อเอกสารฯ ที่เป็นรายได้แผ่นดินและเงินรายได้หน่วยงานฝากคลังนาส่ง
คลังแผ่นดินแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ส่วนเงินค่าซื้อเอกสารฯที่เป็นรายได้ของหน่วยงานจะโอนเงินคืนให้ส่วน
ราชการเจ้าของรายได้ตงั้ แต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)
12. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.1 เมื่อถึงกาหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กาหนดโดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

หากการซือ้ หรือจ้างที่มีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะทีจ่ ะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มปี ัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากใน
กรณีเช่นว่านีค้ ณะกรรมการยังไม่ตอ้ งจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะพิจารณาคัดเลือกผู้ย่นื ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐและผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดแล้วเสร็จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนาเสนองานของผู้ย่นื ข้อเสนอทุกรายหรือเอกสารที่กาหนดให้จัดส่ง ภายหลัง
จากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มผี ลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง
มีคุณสมบัตแิ ละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้ องตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) ในกระบวนการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจิรงเพิ่มเติมจากผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดก็ได้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกาหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้
(4) หากผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขตามประกาศที่หน่วยงานกาหนดไว้
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่นื ข้อเสนอรายนัน้
(5) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผู้ย่นื ข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อกาหนด
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยให้จัด
เรียงลาดับผู้ที่เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย
(6) หากปรากฏว่ามีผยู้ ่นื ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่นื ข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการฯเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาหากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา
ต่าสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสูร่ ะบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในลาดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครัง้ นัน้
2) กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผูท้ ี่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้างให้คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างหรือสูง

กว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนัน้
2.2 ถ้าดาเนินการตาม 2.1 แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อ หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาเสนอราคาใหม่ พร้อมกันโดยยื่น ใบเสนอ
ราคาภายในกาหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่นื ใบเสนอราคาให้ถอื ว่ารายนัน้ ยืนราคาตามที่ เสนอไว้เดิมหาก
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุดในการเสนอราคาครัง้ นี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายนัน้
2.3 ถ้าดาเนินการตาม 2.2 แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินจิ ว่าจะยกเลิกการซือ้ หรือจ้างหรือขอเงินเพิ่มเติมหรือ
ลดรายการลดจานวนหรือลดเนื้องานหากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ลาดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้
ดาเนินการโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้
2.4 หากหน่วยงานของรัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตาม ข้อ ๒๒
2.5 ในการพิจารณาผลกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์อื่นหากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการดาเนินการ
แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่าสุดเท่าที่จะทาได้หากผู้ที่เสนอ
ราคารายนัน้ ยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้ว
ไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนทีส่ ูงกว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนัน้
2.6 หากดาเนินการตาม 2.5 แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินจิ ว่าจะขอเงิ นเพิ่มเติมหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างใน
ครัง้ นัน้ และดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วอาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและ
วิธีคัดเลือกหรือใช้วธิ ีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มผี ู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนัน้ ไม่ได้รับการคัดเลือก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของ
รัฐจะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดย
การจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตาม ข้อ ๒๒

13.วิธีการรายงานผล
ให้คณะกรรมการฯ จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้งนีร้ ายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
13.1 รายการพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้าง
13.2 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
13.3 รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
13.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
13.5 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
14.การประกาศผล
เมื่อผู้มอี านาจอนุมัตสิ ั่งซือ้ หรือสั่งจ้างได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศผล ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
15.กรณีที่ผู้ย่นื ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่
กาหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ารายถัดไปหรือผู้ ที่ได้
คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลาดับแล้วแต่กรณี
16.การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 66 และระเบียบข้อ 161 กาหนดว่าการลงนามสัญญาจะ
กระทาได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มผี ใู้ ดอุทธรณ์ตาม มาตรา๑๑๗ (ภายใน 7 วันทาการนับจากวัน
ประกาศผลผู้ชนะฯ) หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้
ตาม หนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค 0405.2/ว
453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การดาเนินการกรณีมีผู้ย่นื ข้อเสนอรายเดียว “ในกรณีที่การจัดซือ้ จัดจ้าง
พัสดุที่มีผู้ย่นื ข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐแล้วให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์”

แบบสรุปขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลาดับที่

ขั้นตอน

กฎหมาย/ระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทาแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง

พรบ.มาตรา 11 +
ระเบียบ ข้อ 11

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ / ผู้มีอานาจ
ตามระเบียบฯ

2

จัดทาคาสั่งและเสนอคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะและราคากลาง

ระเบียบฯ ข้อ 21

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

3

ลงนามคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

ระเบียบฯ ข้อ 21

ผู้มีอานาจตามระเบียบฯ

4

จัดทาร่างรายละเอียดฯ และกาหนดราคา
กลาง

ระเบียบฯ ข้อ 21

คณะกรรมการฯ

5

จัดทาเอกสารซื้อหรือจ้าง

ระเบียบฯ ข้อ 43

เจ้าหน้าที่

6

จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

ระเบียบฯ ข้อ 22

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

7

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ระเบียบฯ ข้อ 45 (1)
(2)

ผู้มีอานาจตามระเบียบฯ

กรณีนาร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา
รับฟังความคิดเห็น

ระเบียบฯ ข้อ 45,46

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

8.1 มีผู้เสนอความคิดเห็น

ระเบียบฯ ข้อ 47 (1)
ระเบียบฯข้อ 47(2)

กรรมการ / เจ้าหน้าที่ /
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.1 นาร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ลงเว็บ
ไซด์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
- หากวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน
5,000,000 บาท อยูใ่ นดุลพินจิ ว่าจะนา
ร่างประกาศฯและรายละเอียดเผยแพร่ใน
ระบบ e-GP หรือไม่
- หากเกิน 5,000,000 บาท ต้องนาร่าง
ประกาศฯและรายละเอียดเผยแพร่ในระบบ
e-GP (3 วันทาการ)
8

ระยะเวลา
(วันทาการ)

ลาดับที่

ขั้นตอน

กฎหมาย/ระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ

- ปรับปรุง
- ไม่ปรับปรุง
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือแจ้งผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบ
8.2 ไม่มผี ู้เสนอความคิดเห็น
9

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้นา
ประกาศเผยแพร่

10

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา

ระเบียบฯ ข้อ 48

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

11

นาประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คานึงถึง
ระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการ
จัดทาเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ ด้วยโดยมี
เงื่อนไข ดังนี้

ระเบียบฯ ข้อ 51

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

(๑) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๕ วันทาการ
(๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วันทาการ
(๓) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กาหนดไม่นอ้ ยกว่า
๑๒ วันทาการ
(๔) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ ไปให้กาหนดไม่นอ้ ย
กว่า ๒๐ วันทาการ

ผู้มีอานาจตามระเบียบฯ

ระยะเวลา
(วันทาการ)

ลาดับที่

ขั้นตอน

กฎหมาย/ระเบียบ

ผู้รับผิดชอบ

12

กาหนดวัน เวลา ชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม
(ถ้ามี) ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่นอ้ ยกว่า 3
วันทาการ

ระเบียบฯ ข้อ 52

เจ้าหน้าที่

13

เข้าสูร่ ะบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันเวลาที่กาหนดและสามารถเสนอราคาได้
เพียงครั้งเดียว (ห้ามเลื่อนวันเสนอราคา)

ระเบียบฯ ข้อ 54

ผู้ประกอบการ

14

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาเนินการ
พิจารณาผล

ระเบียบฯ ข้อ 55

คณะกรรมการพิจารณา
ผล

15

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จัดทารายงาน
ผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ

ระเบียบฯ ข้อ 55 (4)

คณะกรรมการพิจารณา
ผล

16

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอานาจ
อนุมัตซิ ื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา

ระเบียบฯ ข้อ 59

ผู้มีอานาจตามระเบียบ ฯ

17

ขออนุมัติคนื หลักประกันการเสนอราคา กรณี
ระเบียบฯ ข้อ 170 (1)
เกิน 3 ราย (ตั้งแต่รายที่ 4)

18

จัดทาประกาศผลผู้ชนะลงในระบบ e-GP
และเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

ระเบียบฯ ข้อ 42

เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

19

จัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบ

ระเบียบฯ ข้อ 42

เจ้าหน้าที่ / ผู้มีอานาจ
ตามระเบียบฯ

20

รอระยะเวลาอุทธรณ์

21

จัดทาหนังสือเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกให้มา
ทาสัญญา

22

จัดเตรียมเอกสารและหลักประกันสัญญา

ระเบียบฯ ข้อ 167

ผู้ได้รับการคัดเลือก

23

เจ้าหน้าที่จัดทาสัญญา

ระเบียบฯ ข้อ 161

เจ้าหน้าที่/หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

24

หัวหน้าหน่วยงานลงนามสัญญา

ระเบียบฯ ข้อ 161

ผู้มีอานาจตามระเบียบ ฯ

25

อนุมัตคิ ืนหลักประกันการเสนอราคาให้กับผู้
ยื่นข้อเสนอทุกราย

ระเบียบฯ ข้อ 170 (1)

เจ้าหน้าที่/ผู้มีอานาจ
ตามระเบียบฯ

เจ้าหน้าที่ / ผู้มีอานาจ
ตามระเบียบฯ

มาตรา 117
เจ้าหน้าที่ / หัวหน้า
เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
(วันทาการ)

Workflow e-bidding
จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ขอ 11)

- เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

- คณะกรรมการ/เจาหนาที่พัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดทําร"างขอบเขตของงาน (ขอ 21)

วงเงินไม"เกิน 5 ลานบาท
อยู"ในดุลพินิจของหัวหนา
หน"วยงานของรัฐ

จัดทําเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธี e – bidding (ขอ 43)

- เจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง
เสนอหัวหนาหน"วยงานของรัฐ (ขอ 22)

- เจาหนาที่พัสดุ

หัวหนาหน"วยงานของรัฐใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจาง

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
- ประกาศเผยแพร"ไม"นอยกว"า 3 วันทําการ
- กําหนดวันเสนอราคาเปMนวันถัดจาก
วันสุดทายของการประกาศเผยแพร"

นําร"างประกาศ/เอกสารเผยแพร"
ลงเว็บไซตB เพื่อรับฟDงความคิดเห็น (ขอ 45)

ไม"นําร"างประกาศ/เอกสาร
ประกวดราคารับฟDงความคิดเห็น (ขอ 45 )

นําร"างประกาศ/เอกสารประกวด
ราคา รับฟDงความคิดเห็น
(ขอ 45+ ขอ 46)

หัวหนาหน"วยงานของรัฐเห็นชอบ
ใหนําประกาศเผยแพร"
หัวหนาเจาหนาที่เผยแพร"ประกาศและ
เอกสารประกวดราคา (ขอ 48)
ระยะเวลาการเผยแพร"เอกสารฯ และจัดเตรียม
เอกสารฯ เพื่อยื่นขอเสนอผ"านระบบ e – GP (ขอ 51)
กําหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ก"อนถึงวันเสนอราคา ไม"นอยกว"า 3 วันทําการ
(ขอ 52)
ผูเสนอราคาเขาเสนอราคาผ"านระบบ e-GP
โดยเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว (ขอ 54)

- หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ไม"มีผูเสนอความคิดเห็น

มีผูเสนอ
ความคิดเห็น

หัวหนาเจาหนาที่ทํารายงาน

ไม"ปรับปรุง
ขอ 47 (2)

ปรับปรุง
ขอ 47 (1)

- หากมีผเสนอความเห็
ู
นใหหัวหนาเจาหนาที่แจงตอบผูมี
ความเห็นทุกรายทราบเปMนหนังสือ (ขอ 47 (1))
- กรณีปรับปรุง หัวหนาเจาหนาทีท่ ํารายงานพรอม
ความเห็นรวมทั้งร"างเอกสารทีแ่ กไข เสนอหัวหนาหน"วยงาน
ของรัฐ + นําร"างประกาศอีกครั้ง(ขอ 47 (1))

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดําเนินการ
พิจารณาผล (ขอ 55)
คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการ
พิจารณาพรอมความเห็นต"อหัวหนาหน"วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ 55(4)
หัวหนาหน"วยงานของรัฐและผูมีอํานาจ
อนุมัติซื้อหรือจาง
เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ 59)

ประกาศผูชนะ
การเสนอราคา (ขอ 59)

ลงนามในสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือขอตกลง ภายหลังจาก
พนระยะเวลาอุทธรณBผลการพิจารณา
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ขอ 161

