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กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
อ าเภอหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูมิ 



ค าน า 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง เพื่อให้พนักงาน
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง ได้รวบรวมข้อมูล
การท างานภายในกองคลัง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในส่วนการท างานท่ีให้บริการ 

 การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการท่ีต้องบริการและอ านวย
ความสะดวกแก่แระชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึง่มีหน้าท่ีในการบริการประชาชนในด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนต าบลวังตะเฆ่ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                                                                                                            หน้า 

การปฏิบัตงิานด้าน การเงิน การบัญชี 2 
การปฏิบัตงิาน ด้านทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ 7 
การปฏิบัตงิาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 25 
การปฏิบัตงิานด้าน ธุรการ 35 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การปฏิบัติงานกองคลัง 

 กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน งบประเภทงาน

เกี่ยวกับเงินการเบิกจา่ยเงินการเก็บรักษาเงิน การน าสง่เงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม

สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษี การน าส่ง

รายการเงินคงเหลือประจ าการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การ

จัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน การเร่งรัดใบส าคัญ ใบเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บ

รายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่

ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ 

1. งานการเงิน 

- งานการเงิน งานระเบียบ 

- งานรับเงิน เบิกจา่ยเงิน 

- งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 

   - งานเก็บรักษาเงิน 

 2. งานบัญชี 

                    - งานการบัญชี 

    - งานทะเบียนการคุมเบิกจา่ยเงิน 

   - งานงบการเงิน และงบทดลอง 

   - งานแสดงฐานะทางการเงิน 

 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   - งานทะเบียนทรัพย์สิน 

   - งานจัดซือ้จัดจ้าง 

   - งานทะเบียนเบิกจา่ยวัสดุครุภัณฑ์ 

 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ 

   - งานพัฒนารายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท 

   - งานควบคุมกิจการค้างและค่าปรับ 

   - งานทะเบียนควบคุมเร่งรัดพัฒนารายได้ 
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 5. งานธุรการ 

   - งานบริหารทั่วไป การรับ – สง่หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 

   - การจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงิน 

   - งานจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ 

   - งานบันทึกขอ้มูลการลดใช้พลังงาน 

   - งาน บันทึกการประชุม 

การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี มีหน้าที่ดังนี ้

 ด้านการเงิน 
 1. การรับเงิน  
 - บันทึกเงินท่ีได้รับในสมุดเงินสด ภายในวันท่ีได้รับเงิน  
  - รับเงินภายหลังก าหนดเวลาปิดบัญชี ให้บันทึกการรับเงินในวันนั้นและจัดเก็บเงินสดในตู้นิรภัย  
 - จัดท าใบน าส่งเงิน/ใบสรุปใบน าส่งเงินโดยลงราการให้ครบถ้วน  
 2. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  
 - ลงรายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน  
 - ส้ินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและเจาะปรุ/ประทับตราเลิกใช้
ใบเสร็จรับเงินเสนอ ผ่านปลัด อปท. เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอย่างช้าไม่เกิน วันท่ี 31 ต.ค. ของปีถัดไป 
 - ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ีรายงาน เจาะและปรุ/ประทับตราเลิกใช้เมื่อส้ินเดือน  
ธ.ค. ของทุกปี  
 3. การเก็บรักษาเงิน  
 - หากมีเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้น าฝากธนาคารท้ังจ านวนในวันถัดไป  
 - กรณี อปท.ท่ีมีพื้นท่ีห่างไกล ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้เป็นประจ าทุกวันให้เก็บรักษา
ในตู้นิรภัย และน าฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
 4. กรรมการเก็บรักษาเงิน              
    - ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ัง อย่างน้อย 3 คน  
  - หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการ โดยต าแหน่ง 1 คน          
  - กรรมการเก็บรักษาเงินอื่น อย่างน้อย 2 คน          
  - กรรมการเก็บรักษาเงิน ถือลูกกุญแจตู้นิรภัย คนละ 1 ดอก           
  - กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้แต่งต้ังกรรมการแทนช่ัวคราวให้ครบจ านวน           
  - จัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันเป็นประจ าทุกวันท่ี มีการรับจ่ายเงิน ถ้ามีให้
หมายเหตุ รายงานฯในวันถัดไป          
  -  เมือ่ส้ินเวลารับจ่ายเงิน ให้น าเงินท่ีได้รับ น าฝากธนาคาร ท้ังจ านวนหากฝากไม่ทัน ให้
น าเงินเก็บ รักษา ส่งต่อกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัย          
  - กรรมการเก็บรักษาเงิน ทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจ าวัน           
  - หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัด อปท.เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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  5. การรับสง่เงิน 

 - เงินรายรับให้น าฝากธนาคารทั้งจ านวนภายในวันน้ัน 

 - น าฝากไมท่ันให้น าฝากตู้นิรภัยและวันท าการถัดไปน าฝากธนาคารทั้งจ านวน 

 - การรับสง่เงิน สถานที่ห่างไกล / ไมป่ลอดภัย ให้ ผู้บริหารทอ้งถิ่น แตง่ต้ังพนักงาน

ท้องถิ่นระดับ 3/เทียบเท่าขึน้ไป อย่างน้อย 2 คน 

 - มีหลักฐานการรับสง่เงิน ระหว่างผู้มอบ/ผู้รับมอบเงิน กับกรรมการผู้น าสง่/ผู้รับไว้ทุกคร้ัง 

 - การถอนเงินฝากธนาคาร ให้ผู้มอี านาจลง นามสั่งจา่ยเงิน  ร่วมกันอย่างน้อย 3 คน โดย

ให้มี  ผู้บริหารทอ้งถิ่นและปลัด  อปท.ลงนามสั่งจา่ยดว้ยทุกครัง้และให้ ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้ ผู้ช่วย

ผู้บริหารท้องถิ่น/ ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ า กว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก 1 คน กรณีไม่มผีู้บริหารท้อง ถิ่น ให้ แตง่ต้ัง 

พนักงานท้อง ถิ่นระดับ 3 /  เทียบเท่า ขึน้ไปเพิ่มอีก1 คน 

 6. การจ่ายเงิน 

  - จ่ายเงิน / ก่อหน้ีผูกพันได้เฉพาะที่มกีฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ/หนังสือสั่งการที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

  - การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีไม่อาจจ่ายเช็คได้ให้จัดท าใบถอนเงินฝากธนาคาร 

เพ่ือให้ธนาคาร ออกต๋ัวแลกเงิน / โอนเงิน ผ่านธนาคาร 

 7. การเขียนเช็คสั่งจ่าย 

  - การจ่ายเงินกรณีซื้อ/เช่าทรัพย์สิน/ จ้างท าของ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหน้ี โดย

ขีดฆ่าค าว่า ”หรือตามค าสั่ง” หรือ  “หรือผู้ถอื” ออกและขดีคร่อม 

  - การจ่ายเงินตามสทิธิที่พึงจะไดรั้บ หากมีความจ าเป็นวงเงิน ต่ ากว่า 2,000 บาท ให้

ออกเช็คใน นามหัวหน้าหน่วยงาน คลัง โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถอืออก” ห้ามออกเช็ค

สั่งจ่ายเงินสด 

   - เจ้าหน้ี / ผู้มีสิทธิรับเงินไมม่ารับเช็ค ภายในวันที่ 15 วัน  นับตัง้แตว่ันส่ังจ่าย ให้ยกเลิกเช็ค 
  

 ด้านการเบิกจ่าย 

1. หน้าฎีกาเบิกจา่ยเงิน             

   - ลงรายการให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณคงเหลอื เลขที่ฎีกา ผู้ขอเบิก เลขที่คลัง รับเลขที่เช็ค 

ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎกีา ลายมือชื่อผู้รับเงิน ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ผู้มีอ านาจสั่งจา่ย/ถอนเงิน    

   2. การจัดเก็บฎีกาเบิกเงิน              

   - จัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดท าเช็ค 
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  3. เอกสารประกอบฎีกา          

   - หลักฐานการจ่าย ให้ผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อรับรองการจา่ย พร้อมทั้งมีช่ือสกุลดว้ยตัว

บรรจงก ากับ ไว้ในหลักฐานการจ่าย กรณีเป็นใบส าคัญคู่จ่ายให้หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อ รับรอง

ความถูกต้องก ากับไว้ด้วย   

   - การเบิกเงินสวัสดกิารค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรให้มีเอกสาร 

ประกอบฎีกา ดังน้ี 

    (1.) ใบเบิกเงินสวัสดกิารแตล่ะประเภท                

    (2.) ใบเสร็จรับเงิน        

     -  เงินค่าอาหารท าการนอกเวลา ให้มเีอกสารประกอบฎีกาด้วย ดังนี้ 

    (1.) หนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา               

     (2.) ค าสั่ง แตง่ต้ัง ผู้ปฏิบัตงิานนอกเวลา        

    (3.) บัญชีลงเวลา การปฏิบัตงิานนอกเวลา        

    (4.) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน  

    - ค่าสาธารณูปโภค ให้มีเอกสารประกอบฎีกา             

    (1.)  ใบแจ้งหน้ี                  

    (2.)  หลักฐานน าสง่เช่น ใบน าสง่ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์            

    (3.)  กรณีจา่ยเงินทดรองไปกอ่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน แนบดว้ย         

    - ค่าซือ้ทรัพย์สิน / จ้างท าของ                  

    (1 )  สัญญาซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของ/หลักฐานการส่ังซื้อ/ สั่งจ้าง               

    (2 )  ใบแจ้งหน้ี / ใบส่งมอบทรัพย์สิน / มอบงาน          

    (3 ) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สนิ / ตรวจงาน     

    - เงินสวัสดกิารประเภทค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ           

    (1.) หนังสือ / ค าสั่งให้เดนิทางไปราชการ              

    (2.) รายงานการเดนิทาง                

    (3.) หลักฐานการจ่ายเงิน เช่น  ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน         

    (4.) งบหน้าค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเชา่ที่พัก              

    (5.) งบหน้าค่าพาหนะ         

    - ค่าสาธารณูปโภค ให้มีเอกสารประกอบฎีกา              

    (1.) ใบแจ้งหน้ี                  

    (2.)  หลักฐานการน าสง่ เช่น  ใบน าสง่ไปรษณียภัณฑ์และ พัสดุ ไปรษณีย์           

    (3.)  กรณีจา่ยเงินทดรองไปกอ่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน แนบดว้ย 
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    -  ค่าซือ้ทรัพย์สิน / จ้างท าของ               

    (1.)  สัญญา ซือ้ ทรัพย์สิน / จ้างท าของ / หลกัฐานการ สั่งซื้อ / สั่งจ้าง            

    (2.)  ใบแจ้งหน้ี / ใบส่งมอบทรัพย์สิน / มอบงาน        

    (3.)  เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน / ตรวจงาน          

    - การยืมเงินทดรองราชการ            

    (1.)  สัญญายืมเงิน / ใบยืม            

    (2.)  หลักฐาน ซึ่งแสดงว่าเป็นผูม้ีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น ค าสั่งให้เดนิทางไปราชการ        

      -  กรณีเป็นการยืมเงินสะสม ให้มีเอกสารประกอบฎีกา        

    (1.)  สัญญายืมเงิน / ใบยืม                 

    (2.) กรณียืมเงินสะสมที่ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ให้มีรายงานการประชุม

ประกอบ     

    (3.) การยืมเงินสะสมกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยให้มีหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

ก าหนดวงเงินใน การยืมไว้                     

    -  เงินประกันสัญญา เงินประกันซอง ให้มีเอกสารประกอบฎีกา             

    (1.) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเบิกเงินของผูรั้บจ้าง              

    (2.) ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา / เงินประกันซอง           

    - การเบิกจา่ยเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น      

    (1.) กรณีเงินอุดหนุนให้กับกลุ่ม / ชุมชน ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง อปท.กับ

ตัวแทนของกลุ่ม / ชุมชน ที่ขอรับเงินอุดหนุน ไมน้่อยกว่า 3 คน       

    (2.) ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับ อปท.ส าหรับกลุม่ / ชุมชน 

ให้จัดท าใบส าคัญรับเงินไว้ เป็นหลักฐาน          

    (3.) เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ให้รายงานผลการ ด าเนินงานและเงินเหลอืจ่าย 

(ถ้าม)ี ให้ หน่วยงานที่อุดหนุนทราบ          

    - การเบิกจา่ยเงินค่าพาหนะ โดยน ารถยนต์ส่วนตัว ในการเดนิทางไปราชการ จะเบิกจา่ย

ได้เมื่อได้รับ อนุมัติจากผูว้่าราชการจังหวัด                    

    - การจ่ายเงินยืม ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จา่ยเงินยืมตามสัญญาเงินยืม   โดยมี

เงื่อนไข ดังน้ี                       

    (1.) มีงบประมาณเพ่ือการน้ันแล้ว               

    (2.) ผู้ยืมไดท้ าสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัตติามระเบียบฯ           

    (3.) ผู้ยืมแต่ละรายจะต้องไม่มเีงินยืมค้างช าระแก่ อปท.และให้ยืมไดเ้ฉพาะผู้มหีน้าที่

ปฏิบัตงิานเท่านัน้ 
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    - การสง่ใช้เงินยืม                

    (1.) หมายเหตุจ านวนเงินและ วัน / เดอืน / ป ี ที่ส่งใช้ใน สัญญายืมเงิน         

    (2.) เก็บรักษาสัญญาการยืมเงิน เป็นเอกสารส าคัญ           

    (3.) รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืม           

    (4.) บันทึกรายการสง่ใช้เงินยืม ในทะเบียนเงินยืมและให้ผู้ยืมลงช่ือในทะเบียนเงินยืม     

ที่ส่งใช้น้ัน         

    (5.) ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญและเงินที่เหลอืจ่าย (ถ้าม)ี ภายในก าหนดระยะเวลา ดังน้ี             

       1. เดนิทางไปประจ าต่างส านักงาน / กลับภูมิล าเนา สง่ใช้ภายใน 30 วัน  

นับจากวันที่ ได้รับเงิน            

     2. เดนิทางไปราชการอื่น สง่ใช้ภายใน 15 วัน นับ จากวันที่กลับมาถึง               

     3. เงินยืมนอกจากขอ้ 1 แล ะ ข้อ 2 สง่ใช้ภายใน  30  วัน   นับจาก 

วันที่ไดรั้บเงิน 
 

 ด้านการบัญชี   

        - ให้จัดท าบัญชี เงินสดรับ เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภทให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

    - จัดท ารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเสนอปลัด  เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น ทราบและส าเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวดั ส าหรับ อบต.ให้สง่นายอ าเภอ     

    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แลว้ แตร่ะยะ 3 เดอืน แรก

ปีงบประมาณ ไมส่ามารถ จัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะด าเนินการได้ อปท.อาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลาง

ก่อนได ้การใช้จา่ยเงินสะสมโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้           

    (1 )   เป็นกิจการตามอ านาจ หน้าที่ เกี่ยวกับบรกิารชุมชนและสังคม          

    - จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เพ่ือสง่ให้ สตง. ภายใน 90 วัน นับแต่วัน 

สิ้นปีและส่งส าเนา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ อบต.ให้สง่นายอ าเภอ 
 

 ด้านเงินสะสม  

           - ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงิน

สะสมประจ าปีไว้ร้อยละ  25 ของทุกปี          

   - การจ่ายเงินทุนส ารองเงิน สะสม กระท าได้เมื่อยอดเงินสะสม มีไม่เพียงพอ 

ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติ ผวจ.                

   (2.) เป็นกิจการเพ่ิมพูนรายได้          

   (3.)  เป็นกิจการเพ่ือบ าบัดความเดอืนร้อนของประชาชน  ทั้งนีเ้ป็นไปตามแบบ

พัฒนาของ อปท. / ตามที่ กฎหมายก าหนด    
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การปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ มีหน้าที่ดังนี ้

 “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบ
และควบคุมงาน กา แลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  
 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ  
 “การซ้ือ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึง การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง  
 “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และการ จ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนใน การเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  
 “การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากท่ีปรึกษาแต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ด้วยเงินงบประมาณ  
 “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจบริการด้านงาน ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ “เงิน
งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วน
ราชการ ได้รับไว้ โดยได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธี งบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงนิช่วยเหลือตามระเบียบพัสดุฯ  
 “เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินจาก
ต่างประเทศ 
 “เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบัน การเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาล และท่ีมิใช่ระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน ต่างประเทศ  
 “อาคาร” หมายความว่า ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีท า
การ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬาสถานีน าร่อง หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน และ
รวมตลอดถึง ส่ิงก่อสร้าง อื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบาย
น้ า หอถึงน้ า ถนน ประปา และส่ิงอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ 
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  
 “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตส าเร็จรูปแล้ว โดยสถานท่ีผลิตต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย  
 “กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย  
  “ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจหรือสามารถให้บริการ
เป็นท่ีปรึกษาทาง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา ส ารวจ 
ออกแบบและ ควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
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ด้วยเงิน งบประมาณ  
 “ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ี
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง  
 “ค่าใช้สอย” หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่าย ท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายอื่นๆ  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
  (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่า
ติดต้ังหม้อ แปลงเครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า     
 (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
หรือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า  
 (3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่า
ติดต้ัง มาตร วัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
 (4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
หรือ ปรับปรุงระบบประปา  
 (5) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พื้นฐาน  
 (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ายพร้อมกบัการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่า
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   
 (7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น       
 (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิผ่านธนาคาร     
 (9) ค่าเบ้ียประกัน         
 (10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
 (11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 

 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการ เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้  
 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  

 2. ค่าส่ิงของท่ีส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  

     รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เช่น  
 (1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเล้ียงรับรองของทางราชการ    
 (2) ค่ารับรองประเภทเครื่องด่ืม  
 (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  
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 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่น ๆ เช่น  
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ เป็นต้น  
 (2) ค่าเบ้ียเล้ียงทหาร หรือต ารวจ  
 (3) ค่าเบ้ียเล้ียงพยาน หรือผู้ต้องหา  
 (4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  
 (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา  
 (6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ  
  (7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ  
   (8) เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี  
 (9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)  
 (10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
 (11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
 (12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
 

 ค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้  
 (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพ เดิม หรือส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ี ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  
  (3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
ท่ีดิน และหรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  
  (4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท (5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
  

 ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อม กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้  
 (1) ค่าไฟฟ้า   
 (2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล   
 (3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน 
โทรศัพท์   
 (4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่า เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น  
 (5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  
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 งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 
 ค่าครุภัณฑ์   หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้  
 (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท   
  (3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมท้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ี
มี วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท   
 (4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง             
 (5) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดินและหรือ ส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่าง 
ๆ ซึ่งติดตรึงกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ า 
สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เข่ือน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
 (1) ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้งแรกใน
อาคาร หรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร   
  (2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินเกิน
กว่า  50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น   
 (3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล  
 (4) รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  
 (5) รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนท่ีดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
 

การจัดซ้ือหรือการจัดจ้าง กระท าได้ 6 วิธี ดังนี้ 
 

ที วิธีการจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงิน(บาท) 
1 วิธีตกลงราคา  วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  
2 วิธีสอบราคา  วงเงิน เกิน 100,000 บาท แต่ ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
3 วิธีประกวดราคา วงเงินเกิน 2,000,000 บาท 
4 วิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 บาท และ มีเงื่อนไข 
5 วิธีกรณีพิเศษ ไม่จ ากัดวงเงิน เงื่อนไขตามระเบียบ 
6 วิธี E-Auction วงเงินไม่ต่ ากว่า 2,000,000 บาท 
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 กรณีวัสดุทั่วไป 

1. บุคลากรท่ีมีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ/จ้างท าวัสดุ กรอกแบบฟอร์มขอซื้อ/จ้างโดยเรียนผู้มี 
อ านาจ(ผู้อ านวยการกอง) และผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  รายละเอียดประกอบด้วย   

- เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้  
- วันท่ีจ าเป็นต้องใช้  
- รายการวัสดุ  
- ปริมาณวัสดุแต่ละรายการ  
- ราคา/โดยประมาณ  
- แผนงาน/งาน/โครงการ รวมท้ังหมวดเงินท่ีจะใช้ในการเบิกจ่าย  
- ผู้ขอซื้อ/จ้าง  

  2. เมื่อผู้อ านวยการกอง อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานจะด าเนินการสืบราคาวัสดุท่ีจัดซื้อ
จัด จ้าง โดยขอเอกสารต่าง ๆ จากผู้ขายดังนี้  
 2.1 ใบเสนอราคา ต้องมีข้อความท่ีส าคัญ ดังนี้  
 2.1.1 ช่ือ และท่ีอยู่ของสถานประกอบการของผู้ขาย  
 2.1.2 ปริมาณของวัสดุ  
 2.1.3 ราคาของวัสดุ ท้ังท่ีเป็นตัวเลข และตัวอักษร โดยระบุด้วยว่าเป็นราคารวมภาษี หรือไม่
รวมภาษามูลค่าเพิ่ม  
 2.1.4 ก าหนดส่งของ ท่ีสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีต้องการใช้วัสดุ  
 2.1.5 ก าหนดยืนราคา  
 2.1.6 ลายมือช่ือ และช่ือ-สกุล ของผู้เสนอราคา  
 2.1.7 ตรายาง (หากไม่มีตรายาง) ให้เขียนรับรองว่า ไม่มีตรายาง หมายเหตุ หากมีการจ่ายช าระ
เงินสดไปแล้ว ไม่ต้องมีใบเสนอราคา  
        2.2 รายละเอียดของวัสดุ (ถ้ามี)  
 3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หรือผู้สืบราคา ลงลายมือช่ือผู้สืบราคาท่ีใบเสนอราคา  
 4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ด าเนินการรวบรวมใบเสนอราคา ท้ังท่ี การจัดซื้อเรื่องเดียวกัน หากเป็นวัสดุท่ี
มี ยี่ห้อ/รุ่น ใบเสนอราคาของแต่ละรายต้องเป็นวัสดุท่ีมียี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน เพื่อเป็นฐานเดียวกันในการเสนอ
ราคา และพิจารณาราคา  
 5. เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอผู้มีอ านาจของหน่วยงานเพื่อขออนุมัติซื้อจ้าง  
หมายเหตุ การจัดซื้อวัสดุแต่ละครั้งจะต้องจัดซื้อวัสดุประเภทเดียวกัน 
 

 กรณีการแจ้งรายช่ือกรรมการตรวจรับ โดยวงเงินจัดซื้อ/จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท ให้มี
กรรมการตรวจ รับ 1 คนหรือ 2 แต่หากเกินกว่า 10,000 บาท ให้มีกรรมการตรวจรับ 3 คน กรรมการ
จะต้องเป็นข้าราชการ ระดับ 3 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า การระบุช่ือคณะกรรมการในระบบ 3 มิติให้ระบุ 1 คน 
เป็น ผู้ตรวจรับ กรณีถ้า   มี 3 คน ให้ใช้ค าว่า คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง   
 6. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตรวจสอบให้ความเห็น พร้อมท้ังลงคุมยอดเงินท่ีจัดซื้อ/จัดจ้าง เสนอผู้มี
อ านาจ อนุมัติ (ตามค าส่ังมหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ี 2489 / 2553 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการ สถาน และผู้อ านวยการส านักในส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี กรณี การ
จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีตกลงราคา อนุมัติวงไม่เกิน 10,000 บาท )  
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 7. เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตรวจสอบการอนุมัติว่าอนุมัติให้ 
ด าเนินการอย่างไร        
 7.1  กรณีเป็นสัญญา สอบราคา หรือข้อตกลง  ให้ให้งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจัดท าให้   
โดยบันทึก    
 7.2 กรณีเป็นเงินแผ่นดิน จะต้องจัดท าใบ บส.01 หรือ บส.01-1 กรณี ท่ีมีการจัดซื้อ/จ้าง 
ต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป       
  ท้ังนี้ กรณีการจัดซื้อไม่เกิน 5,000 บาท ให้ท า  พร้อมแนบใบเสร็จหรือบิลรับเงินได้เลย ไม่ต้อง 
กรอก บส.01 หรือ บส.01-1        
 ท้ังนี้  จะท าได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายนั้นเป็นผู้ขายท่ีอยู่นะรบบ GFMIS แล้วเท่านั้น  
 7.3 ในกรณีท่ีเป็นส่ังจ้างต้องติดอากรแสตมป์ โดยค่าจ้าง 1,000 บาท ต่อ อากรแสตมป์ 1 
บาท หากมีเศษให้ปัดขึ้น  
 8. เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบวัสดุแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุตรวจสอบใบส่งของ และนัด
คณะกรรมการ ตรวจรับให้ตรวจรับให้เสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด   
 9.กรณีท่ีมีกรรมการ 3 ท่าน ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการจัดท าให้ใบตรวจรับ ให้กับ
คณะกรรมการลง ลายมือช่ือในการตรวจรับ  
 10. งานท่ีขอซื้อจัดท าขอเบิกพัสดุเพื่อน าวัสดุไปใช้กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ให้เข้าระบบ 
3 มิติ เข้าระบบบริหารสินทรัพย์ (ข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์)  
 11. เจ้าหน้าท่ีพัสดุลงบัญชีคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  
 12. ส่งเอกสารให้การเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน 
 

กรณีครุภัณฑ์ 
 1. การจัดซื้อครุภัณฑ์หน่วยงานท่ีต้องการซื้อตรวจสอบงบประมาณท่ีได้จัดต้ังขึ้นไว้ว่ามีรายการ 
ครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อหรือไม่  
 2. หน่วยงานก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ หากเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องน า 
รายละเอียดดังกล่าวเข้าคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยก่อน      
จึงสามารถด าเนินการจัดซื้อได้    
 3.  ด าเนินการจัดซื้อเช่นเดียวกับการจัดซื้อวัสดุ แต่มีข้อแตกต่าง ดังนี้  
 3.1 การเสนอราคา จะต้องมีการเสนอราคาให้มากรายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ อย่างน้อยท่ีสุด 2 ราย   
   3.2 ต้องมีรายละเอียดและแค๊ตตาล๊อค  
 3.3 ต้องมีเอกสารทางการค้า เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ใบจดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 3.4 ช่ือครุภัณฑ์ จ านวนหน่วย หน่วยนับ ต้องถูกต้องตามงบประมาณท่ีต้ังขอไว้   
 4.  ท าการตรวจรับ เช่นเดียวกับการซื้อวัสดุ 
 5.  กรณีท่ีมีใบตรวจรับพัสดุ ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการเกษียนหนงัสือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
การ ตรวจรับและการเบิกจ่ายให้กับผู้ขาย  
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  6. เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าใบเบิกครุภัณฑ์ให้กับผู้มีอ านาจลงนามแล้วจึงส่งเอกสารท้ังหมดให้กับงาน
พัสดุ กองคลัง  
 7. งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมลงทะเบียนคุมในสมุด และใน
ระบบ NUDB   
 8. งานพัสดุ กองคลัง ส่งเรื่องคืนให้กับหน่วยงานท่ีจัดซื้อ  
 9. เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ท่ีงานพัสดุ กองคลัง ออกเลขให้ลงบนตัว 
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อนั้น  
 10. เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ส่งเอกสารท้ังหมด ให้การเงินเพื่อท าเรื่องเบิกจ่าย 
 

 กรณีเป็นครุภัณฑ์ หรืองานจ้างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง  
 คณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตามหน้าท่ี ข้อ 71 ดังนี้  
 (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานท่ี ซึ่งก าหนดไว้ใน สัญญาหรือตกลง การ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่น ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าส่วนราชการก่อน  
 (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว้ ส าหรับกรณี ท่ีมีการทดลองหรือ
ตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู้ช านาญการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 
ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจรับ เป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการ สถิติ  
 (3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้ เสร็จ
ส้ินโดยเร็วที่สุด  
 (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วน ต้ังแต่วันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุพร้อมกับท าใบตรวจ 
รับ โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ 
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงิน   
 (5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ จ านวน
แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนท่ี ถูกต้อง 
โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ภายใน 3 
วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ท้ังนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้จ้าง ใน จ านวนท่ีส่ง
มอบ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น  
 (6) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกัน เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่งลง 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่ วันท่ีตรวจพบ   
  (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ หัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ ส่ังการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม(4) หรือ  
 แล้วแต่กรณี 
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การท าสัญญา/ข้อตกลง 
 1. เมือ่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อพัสดุแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ส่วนกลางจะ
เป็นผู้แจ้งผู้ขายให้เข้าท าสัญญา หรือข้อตกลง แล้วแต่กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการ กรณีหัวหน้า
ส่วนราชการอนุมัติให้ท าสัญญา เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ส่วนกลางจะท าหนังสือแจ้งท าสัญญาถึงผู้ขายให้มาท าสัญญา
โดยเร็วที่สุด ท้ังนี้อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีออกหนังสือ โดยระบุข้อมูล ในหนังสือแจ้งท าสัญญา ดังนี้  
  - ช่ือรายการท่ีจัดซื้อ  
 - ราคาท่ีจัดซื้อ   
 - หลักประกันสัญญา   
 - เลขท่ีสัญญา  
 - หนังสือมอบอ านาจ (กรณีผู้มีอ านาจมิได้มาเซ็นสัญญาด้วยตนเอง)  
 - ตรายางของร้าน, บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 - สถานท่ีในการลงนามสัญญา กรณีหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้ท าข้อตกลง เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ส่วนกลางจะท าหนังสือแจ้งท าข้อตกลง ถึงผู้ขายให้มาท าข้อตกลงโดยเร็วที่สุด ท้ังนี้อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน นับ
จากวันท่ีออกหนังสือ โดยระบุข้อความ เช่นเดียวกับข้อ 1 ยกเว้นไม่ต้องมีหลักประกนัสัญญา  
 2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่วนกลาง จัดเตรียมพิมพ์สัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลง ซื้อขาย ตาม แบบฟอร์ม
ของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อรอผู้ขายมาเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง ตามท่ีได้รับแจ้ง โดยพิมพ์
ตามข้อมูลจากเอกสารดังต่อไปนี้  
ใบเสนอราคา พิมพ์ตามข้อมูลดังนี้   
 - ช่ือรายการ   
 - ราคาต่อหน่วย, ราคารวมทั้งหมด  
 - ก าหนดส่งมอบพัสดุ  
 - ก าหนดรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
 - ผู้มอบอ านาจ  
 - ผู้รับมอบอ านาจ  
 - วัน เดือน ปี ในการมอบอ านาจ  
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
 - ช่ือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
 - เลขท่ีของหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
 - วันท่ีจดทะเบียนครั้งหลังสุด(เป็นปัจจุบัน) 
 - ท่ีต้ังของส านักงานใหญ่  
 - บุคคลผู้มีอ านาจ  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปน็ร้าน)  
 - ช่ือร้าน   
 - เลขท่ีหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์  
 - ท่ีต้ังของร้าน  
 - ผู้มีอ านาจ 
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บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  
 - เลขผู้เสียภาษี  
 - ช่ือผู้เสียภาษี (ผู้ขายพัสดุ)  
หลักประกันสัญญา (กรณีเป็นหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคาร)  
 - เลขท่ีหนังสือค้ าประกันสัญญา  
 - ช่ือธนาคาร สาขาของธนาคาร  
 - จ านวนเงินท่ีค้ าประกัน  
 - วันท่ี ท่ีธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน  
หลักประกันสัญญา(กรณีเป็นเงินสด)       
 - ใหน้ าเงินสดไปออกใบเสร็จจากงานการเงินรับ (ต้นฉบับใบเสร็จให้ผู้ขายและส าเนา                     
ใบเสร็จเก็บไว้)  
 - ระยะเลขท่ีใบเสร็จในสัญญา  
 - จ านวนเงิน 
 - วันท่ีออกใบเสร็จ 
 3.  เมื่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุส่วนกลางพิมพ์สัญญาเรียบร้อยแล้วให้น าส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้เป็น
ผนวกสัญญา  
 - ใบเสนอราคา  
 - รายละเอียด หรือคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ พร้อมแคตตาล็อค (ถ้ามี)  
 - หลักประกันสัญญา หรือใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้ขายช าระค่าหลักประกันเป็นเงินสด  
 - หนังสือมอบอ านาจ(กรณีมอบอ านาจ) 
 4. เมื่อผู้ขายมาเซ็นสัญญา ให้ด าเนินการดังนี้  
  4.1 น าหลักประกันสัญญา (ท่ีออกโดยธนาคาร) ส าเนาไว้ 5 ฉบับเพื่อตรวจสอบไปยัง 
ธนาคารท่ีออกหลักประกันสัญญาให้กับผู้ขาย โดยให้ธนาคาร ตอบยืนยันว่าได้ออกหลักประกันสัญญาให้จริง 2 
ฉบับ (ส าเนาไว้ที่หน่วยงาน 1 ฉบับ)  เพื่อเป็นผนวกแนบท้ายสัญญา 3 สัญญา (ต้นสัญญา คู่สัญญา และส าเนา
สัญญา)  กรณีเป็นคู่สัญญาท่ีเกิน 1 ล้านบาท ให้ส าเนาหลักประกันสัญญา เพิ่มอีก 2 ฉบับ เพื่อเป็นผนวกแนบ 
ท้ายสัญญา ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสรรพากรจังหวัดภายในระยะเวลา 30 วัน  
  4.2 ให้ผู้ซื้อและผู้ขายลงนามสัญญาทุกฉบับพร้อมประทับ ตรายางของบริษัท ห้าง หุ้นส่วน
จ ากัด หรือร้าน ต่อหน้าพยาน อย่างน้อย 2 คน    
  4.3 เมื่อทุกฝ่ายลงนามเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการดังนี้          
  - ต้นฉบับ เก็บเข้าแฟ้มเรียงล าดับเพื่อการสืบค้น          
  - คู่ฉบับ ส่งให้ผู้ขาย          
  - ส าเนา เก็บไว้ในต้นเรื่องท่ีจัดซื้อและส่งให้พัสดุเจ้าของงบประมาณ กรณีสัญญาท่ี มูลค่า
ต้ังแต่ 1 ล้านบาท ให้ส่งส าเนาให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด และสรรพากร 1 ชุด ภายใน 
ระยะเวลา 30 วัน 
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กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลังจากลงนามสัญญาแล้ว  
 1. ตรวจสอบวันส้ินสุดสัญญา เพราะหากส้ินสุดสัญญาไปแล้ว จะเปล่ียนแปลงไม่ได้  
 2. ผู้ขาย/ผู้ซื้อ ท าหนังสือขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด โดยให้เหตุผลตามความเป็นจริง พร้อม
แนบเอกสารดังนี้  
 - รายละเอียดเดิมซึ่งเป็นผนวกสัญญา พร้อมระบุราคา  
 - รายละเอียดใหม่ท่ีขอเปล่ียน พร้อมระบุราคา    
 - เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรณีผู้ขายขอเปล่ียนแปลงรุ่น เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิก การผลิต 
ผู้ขายต้องมีหนังสือจากบริษัทผู้ผลิต ช้ีแจงว่ายกเลิกการผลิต  
 3. เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ ผ่าน หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 4. คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเหตุผลท่ีขอเปล่ียน และพิจารณารายละเอียดท่ีขอ 
เปล่ียนแปลง โดยเทียบรายละเอียดในสัญญากับรายละเอียดท่ีขอเปล่ียน ท้ังนี้คุณภาพของรายละเอียดใหม่ต้อง 
เทียบเท่า หรือดีกว่าของเดิม และราคาต้องไม่สูงกว่าราคาท่ีได้เสนอไว้ หากราคาสูงกว่าราคาเดิมในสัญญา ต้อง 
ให้ผู้ขายลงนามบันทึกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่คิดราคาเพิ่ม  
 5. คณะกรรมการตรวจรับท าบันทึกให้ความเห็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 6. งานพัสดุด าเนินการ 
 

กรณีไม่เห็นควรให้เปลี่ยน  
 - ท าหนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้เปล่ียน กรณีเห็นควรให้เปล่ียนได้ –
งานพัสดุท าบันทึกต่อท้ายสัญญา  
 - แจ้งให้ผู้ขายมาลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญา  
 - จัดเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้มสัญญาของงานพัสดุกองคลัง  
 - ส่งคู่ฉบับให้ผู้ขาย  
 - ส าเนาบันทึกต่อท้ายสัญญาให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ o หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ o 
สรรพากร(มูลค่าสัญญาต้ังแต่ 1,000,000,000 บาท ขึ้นไป o ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มูลค่าสัญญา
ต้ังแต่ 1,000,000,000 บาท ขึ้นไป ) ภายใน 30 วัน 
 

การตรวจรับพัสดุ 
 เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่กรณี เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานเจ้าของ 
งบประมาณต้องประสานคณะกรรมการตรวจรับตามท่ีได้แจ้งเป็นค าส่ังไว้ เพื่อด าเนินการตรวจรับพัสดุ ดังนี้  
 1) ด าเนินการตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีท าการของผู้ใช้พัสดุ (ซึ่งโดยปกติตามสัญญา จะระบุให้ส่งพัสดุ 
ณ ท่ีท าการของผู้ใช้) การตรวจรับ ณ สถานท่ีอื่น ท่ีมิใช่ระบุไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าส่วนราชการก่อน  
 2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจ านวน และตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว้ตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลง กรณีท่ีมีการตรวจทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของ 
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้  
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 3) กรณีท่ีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการ
การ สถิติ  
 4) การตรวจรับ โดยปกติให้ตรวจรับ พัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่งมอบ และให้ด าเนินการ
ตรวจ รับให้เสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 5 วันท าการ  
 5) เมื่อตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้อง ครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้ขายน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ 
 6) คณะกรรมการตรวจรับลงช่ือไว้เป็นหลักฐานในใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ  
 -  มอบให้ผู้ขาย 1 ฉบับ  
 - เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1 ฉบับ เพื่อด าเนินการรายงานให้หัวหน้า ส่วน
ราชการทราบและอนุมัติการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อไป  
 7) กรณีการตรวจรับพัสดุ มีรายละเอียด หรือจ านวนไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ 
รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อทราบหรือส่ังการแล้วแต่กรณี  
 8) ในกรณีท่ีผู้ขายส่งมอบไม่ครบจ านวน ให้คณะกรรมการตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนท่ีถูกต้องโดย 
ปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันตรวจพบท้ังนี้ไม่ตัด 
สิทธิของส่วนราชการท่ีจะปรับผู้ขายในจ านวนท่ีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนัน้  
 9)   การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป 
แล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น โดยรีบรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อ แจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีตรวจพบ  
 10) ถ้าคณะกรรมการตรวจรับบางคนไม่ยอมรับพสัดุ ให้ท าความเห็นแย้งไว้ เสนอหัวหน้าส่วน 
ราชการเพื่อทราบ และส่ังการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการส่ังการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการลงบัญชีหรือ 
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไป 
 

การเบิก-จ่ายพัสดุ 
(ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 153)  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
 1. เมื่อได้รับของแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ด าเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าว โดยเขียนใบเบิกจ่าย 
พัสดุ (ใบเบิกวัสดุ / ใบเบิกครุภัณฑ์)  โดยพิมพ์หรือเขียนช่ือรายการของวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้ตรงกับใบส่งของ
และ กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ท่ีมียี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่อง ให้พิมพ์หรือเขียนยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่องในใบ
เบิก ด้วย พร้อมระบุสถานท่ี ห้อง ท่ีต้ังของครุภัณฑ์นั้น ๆ  พร้อมกับให้ผู้รับผิดชอบและผู้เบิกลงนามในใบเบิก
ให้ สมบูรณ์   
 2. ผู้เบิกพัสดุต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก   
 3. ถ้าเป็นการซื้อ/จ้าง พัสดุท่ีมีอุปกรณ์ประกอบ (ต้องแนบรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ) ถ้าเป็น
การตรวจจ้างงานจ้างท่ีมีครุภัณฑ์มาด้วย (ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุท าเอกสารแนบท้าย โดยระบุรายการ ยี่ห้อ ขนาด 
รุ่น หมายเลขเครื่อง)    
 4. การเบิกจ่ายพัสดุ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบก่อนให้ผู้ 
เบิกจ่ายเซ็นใบเบิกแล้วส่งงานพัสดุกลาง เพื่อออกหมายเลขครุภัณฑ์ 
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การยืมพัสดุ 
 (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 146) เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานควรปฏิบัติ 
ดังนี้  
 1. การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานท่ี ต้องการ
ยืมวัสดุ จัดท าหนังสือเป็นหลักฐาน เพื่อเสนอให้กับหน่วยงานท่ีต้องการยืม  
 2. การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ระหว่างส่วนราชการ หรือบุคลากรภายนอก หรือคณาจารย์/ ข้าราชการ/    
เจ้าหน้าท่ี ท่ีน าไปใช้นอกสถานท่ี ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน  
 3. การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามข้อ 1,2 ให้จัดท าเป็นหนังสือไว้ต่อกนั การยืมวัสดุ/การยืม ครุภัณฑ์  
 4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องติดตามทวงถามพัสดุคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 

การส่งคืนวัสดุเสื่อมสภาพ 
 กรณีถ้ามีวัสดุท่ีเส่ือมสภาพต้องการคืน เช่น  หม้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์  ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน 
น าวัสดุดังกล่าวมาส่งคืนท่ีงานพัสดุกลาง ดังนี้  
 1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ต้องตรวจสอบวัสดุท่ีต้องการคืนก่อน (ให้ถูกต้องครบถ้วน)  
 2. ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานท าบันทึกส่งคืนวัสดุ  
 3. น าวัสดุมาคืนท่ีงานพัสดุกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางตรวจสอบความถูกต้อง และ ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 157 ต่อไป (ได้แก่ การขาย การแลกเปล่ียน โอน หรือแปรสภาพ) 
 

การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
 (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 155) มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้  
 1. ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานทุกหน่วยงานมาติดต่อขอส าเนา 
เอกสารทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อจัดเตรียมไว้ส าหรับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
 2. ก่อนส้ินเดือนกันยายนของทุกปี (งานพัสดุกลาง ส่งหนังสือเพี่อขอรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
พัสดุประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานกรอกรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่าง น้อย 3 
คน เป็นข้าราชการ ระดับ 3 ข้ึนไป (ท่ีมิใช้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ)  และให้หน่วยงานดังกล่าวตอบรับ และส่งคืน มาท่ีงาน
พัสดุกลาง 
 3. เมื่อได้รายช่ือจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว พัสดุกลางจะเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปี และจัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน/คณะ/เพื่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ ท้ังหมด
ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน และตรวจสอบวัสดุคงเหลือท้ังหมด  
 4. การตรวจสอบพัสดุ ใช้ระยะเวลา 30 วันท าการ (คือตั้งแต่วันเปิดท าการวันแรกของเดือนเป็นต้นไป 
ว่าการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุดเส่ือมสภาพ หรือสูญ
ไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  โดยรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ และผ่านหัวหน้างานพัสดุกลางโดยรายงานดังนี้  
 4.1 แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   
 4.2 แบบฟอร์มรายงานการตรวจพัสดุ(กรณีท่ีมีครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ใช้การไม่ได้ เพื่อขอ จ าหน่าย โดย
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากท่ีสุด   
 4.3 การสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี กรณีท่ีไม่มีครุภัณฑ์จ าหน่าย  
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 4.4 การสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี กรณีท่ีมีครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ช ารุด ใช้การ ไม่ได้ 
หรือมีครุภัณฑ์สูญหาย หรือขอโอน 
การด าเนินการจ าหน่ายโดยการโอนให้กับส่วนราชการภายนอก 
 การด าเนินการจ าหน่ายโดยการโอนให้กับส่วนราชการภายนอก เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ควรปฏิบัติดังนี้  
 1. จัดเตรียมครุภัณฑ์ท่ีโอนให้กับส่วนราชการภายนอก ตรวจเช็ค ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง หมายเลข 
ครุภัณฑ์ จ านวนให้ครบถ้วนถูกต้อง  
 2. ลงนามหลักฐานการโอนครุภัณฑ์ โดยตรวจสอบเอกสารจากตัวแทนโรงเรียนและหน่วยงาน  
 3. เมื่อเซ็นหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งเอกสาร หลักฐานการโอนครุภัณฑ์ให้กับงานพัสดุ 
กลาง เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป  
 4. งานพัสดุกลางด าเนินการตัดจ าหน่ายรายการครุภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายโดยการโอน ออกจากทะเบียน 
ครุภัณฑ์ และทะเบียนคุม และระบบ NUDB พร้อมบันทึกแจ้งเจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ลงจ่ายออกจาก ทะเบียนคุม
ของหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกัน 
 

การจ าหน่ายพัสดุ 
 (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  157) มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้หลังจากการ 
ตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือเส่ือมสภาพ ช ารุด ใช้การไม่ได้ สูญไป ให้คณะกรรมการรายงาน หัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังให้ด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้  
 1. จ าหน่ายโดยการขายทอดตลาด  งานพัสดุกลางรวบรวมเอกสาร โดยด าเนินการประสานกับ
เจ้าหน้าท่ี พัสดุหน่วยงานดังนี้  
  1.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ต้องส่งรายช่ือคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการ 
ก าหนดราคากลาง อย่างน้อยชุดละ 3 คน เป็นข้าราชการระดับ 3 ข้ึนไป เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง เป็น
คณะกรรมการดังกล่าว  
  1.2 เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ต้องประสานกับคณะกรรมการฯ เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ 
จ าหน่ายอีกครั้ง ว่าเห็นสมควรจ าหน่ายหรือไม่ และรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงให้กับหัวหน้าส่วนราชการ 
ทราบพร้อมแนบรายการท่ีจ าหน่ายด้วย  
  1.3 เมื่อเสนออนุมัติให้จ าหน่ายพัสดุตามระเบียบแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานขอรายช่ือ 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง และคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ เพื่อเป็นกรรมการร่วม เพื่อเสนอแต่งต้ังเป็น 
ค าส่ัง แล้วแจกค าส่ังให้คณะกรรมการทุกคน เพื่อก าหนดราคากลางซากครุภัณฑ์ เมื่อได้ราคากลางแล้วให้ บันทึก
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  
  1.4 จากนั้น งานพัสดุกลางด าเนินการจัดท าประกาศประมูลขายทอดตลาด โดยส่งหนังสือพร้อม 
ประกาศประมูลให้กับหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานติดหมายเลขล าดับครุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้า ประมูลดู
รายการได้ถูกต้อง  
  1.5 ส่งประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ไปให้คณะกรรมการจ าหน่ายทุกคนตามค าส่ัง และส่งไปยัง 
ส่วนราชการบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้าน ผู้ท่ีสนใจ และติดประกาศโดยเปิดเผย  
  1.6 เมื่อถึงก าหนดวันประมูลตามประกาศ ให้คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ด าเนินการประมูลต้ังแต่รายการแรก ถึงรายการสุดท้าย ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในประกาศ  
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  1.7 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ สรุปผลการประมูลต่อหัวหน้าส่วนราชการ ว่ามีผู้สนใจเข้าประมูลกี่ราย แต่ละ 
รายประมูลได้รายการใดบ้าง เป็นเงินเท่าใด และรวมทั้งส้ินกี่รายการ เป็นเงินรวมเท่าใด  
  1.8 กรณีประมูลขายครั้งท่ี 1 ไม่ครบทุกรายการ ให้น ารายการท่ีเหลือ ประมูลขายครั้งท่ี 2 ต่อไป 
หรือหากรายการท่ีเหลือเป็นพัสดุเส่ือมสภาพมากเป็นซากครุภัณฑ์ อาจจะสรุปผลให้ท าลาย หรือขายเป็นเศษ วัสดุ 
รวมทุกรายการ โดยเรียกผู้สนใจมาซื้อก็ได้ 
  1.9 เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางลงทะเบียนจ่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียน คุม และลง
ระบบ NUDB และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานลงจ่ายทะเบียนคุมของหน่วยงาน 
 

การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 (ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 159) ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ กรณีท่ีพัสดุสูญ 
ไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือมีตัวผู้รับผิด แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร ด าเนินการ
ตามข้อ 157 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ดังนี้  
 1. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้
พิจารณา อนุมัติ           
 2. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลัง 
ขั้นตอนเหมือนตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ประสานงาน
กับคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปรายงานการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ ว่าเห็นควร
จ าหน่ายเป็นสูญตามกฎเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการพัสดุหรือไม่ 
 

การโอนภายใน 
 การโอนภายใน หมายถึง  การท่ีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องการโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานควรปฏิบัติ ดังนี้  
 1. ให้ผู้โอน ท าหนังสือถึงหน่วยงาน ท่ีจะต้องการโอน  
 2. ให้ผู้รับโอนท าหนังสือตอบรับการโอน  
 3. ผู้โอนจัดท าเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์ ให้แก่ผู้รับโอน เพื่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน จะได้ท าการ 
ตรวจสอบว่าครุภัณฑ์ท่ีได้รับถูกต้องตรงตามใบเบิกครุภัณฑ์หรือไม่  
 4. เมื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับโอนลงลายมือช่ือในใบเบิกครุภัณฑ์  
 5. ด าเนินการจัดส่งเอกสารการโอนให้กับงานพัสดุกลาง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบพัสดุต่อไป 
 

การรับบริจาค 
 การรับบริจาค คือ การท่ี บริษัท ห้าง ร้าน หรือบุคคล องค์กร ท่ีต้องการบริจาคพัสดุ (ท้ังวัสดุ/ครุภัณฑ์) 
ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการ เมื่อได้รับพัสดุแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ควรปฏิบัติดังนี้  
 1. เมื่อได้รับหนังสือบริจาควัสดุ/ครุภัณฑ์ จากห้างร้าน (ซึ่งในหนังสือต้องระบุรายการ ครุภัณฑ์ยี่ห้อ รุ่น 
หมายเลขเครื่อง ราคาให้ครบถ้วน)  
 2. ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน ท าหนังสือเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการว่าครุภัณฑ์บริจาค ท่ีได้รับเป็น
ของใหม่ และยินดีรับไว้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน พร้อมท้ังเสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังกล่าวด้วย อย่าง
น้อย 3 คน  
 3. ด าเนินการส่งเอกสารให้งานพัสดุกลาง เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับต่อไป  
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 4. หลังจากนั้น หน่วยงานท าเรื่องตรวจรับพัสดุ พร้อมแนบหลักฐานใบเบิก เพื่องานพัสดุ กลางด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุต่อไป 
การตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม 
 เมื่อด าเนินการตามระเบียบข้อ 157 โดยการจ าหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานพัสดุกลางจัดส่งเอกสาร  
การจ าหน่ายให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน เพื่อด าเนินการตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์ออกจากทะเบียนคุมของ หน่วยงานโดย
ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ถ้าเป็นการจ าหน่ายโดยการขายทอดตลาด ให้ขีดฆ่ารายการนั้นออกจากทะเบียนคุม และระบบว่า”ตัด
จ าหน่ายประจ าปี 25........”  
 2. กรณีจ าหน่ายโดยการโอน ให้ระบุว่า”ตัดจ าหน่ายประจ าปี 25.... ให้กับโรงเรียน ......................” 
 

การเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ 
 หลังจากท่ีได้รับเรื่องลงทะเบียนเพื่อออกหมายเลขครุภัณฑ์จากงานพัสดุกลางแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
หน่วยงานควรปฏิบัติดังนั้น   
 1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานต้องเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ท่ีตัวครุภัณฑ์ให้ตรงกับใบเบิกครุภัณฑ์  
 2. เก็บรักษาใบเบิกครุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน   
 3. ถ่ายเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์ไว้ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน โดยแนบกับเรื่อง ซื้อ/จ้าง   
 4. ปล้ินหมายเลขครุภัณฑ์ออกจากระบบ NUDB เพื่อแนบกับเรื่องซื้อ/จ้าง เพื่อน าไป ประกอบการเบิก
จ่ายเงินต่อไป 
 

วิธีการควบคุมวัสดุคงทนถาวร 
 1. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุแต่ละประเภท  
 2. จัดท าใบเบิกวัสดุคงทน วิธีการลงบัญชีคุมวัสดุแต่ละประเภท ให้ลงตามล าดับรายการท่ีจัดซื้อ เช่น โต๊ะ
ท างาน 5 ตัว ราคา ตัวละ 4,900 บาท ให้ลงทะเบียนคุมเป็น “ประเภทวัสดุส านักงาน” (ว.สนง.)  วิธีการลงทะเบียนคุม
วัสดุ ให้ก าหนดเลขวัสดุตามจ านวนท่ีจัดซื้อ (โดยระบุรายละเอียด) วันท่ีซื้อ/ รายการ ยี่ห้อ รุ่น S/N/จ านวน/ราคา/แหล่ง
เงิน/ร้านค้า/สถานท่ีใช้ - ผู้ใช้/รับประกัน/ผู้เบิก/เอกสารอ้างอิงใน การเบิกวัสดุคงทน ตัวอย่าง สามารถดูเกณฑ์การ
ก าหนดเลขวัสดุคงทนถาวรได้ ดังนี้ การควบคุมวัสดุ (คงทนถาวร) วัสดุคงทนถาวรท่ีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท   (ให้จัดซื้อ/จัดจ้างเป็น ค่าวัสดุ)  โดยคณะ/หน่วยงาน ต้องด าเนินการควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยแยก
ประเภทวัสดุแต่ละประเภท   ดังนี้ 
 

 ล าดับที่                ประเภทวัสดุ    ก าหนดตัวอักษรย่อ       ก าหนดเลข/ปี 
    1 วัสดุส านักงาน            ว.สนง.           001/49 
    2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            ว.ฟฟ. 001/49 
    3 วัสดุงานบ้านงานครัว            ว.งบ. 001/49 
    4 วัสดุคอมพิวเตอร์            ว.คต. 001/49 
    5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            ว.ยพ. 001/49 
    6 วัสดุวิทยาศาสตร์และ การแพทย์            ว.วฟ. 001/49 
    7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            ว.ฆผ. 001/49 
    8 วัสดุการศึกษา            ว.ศษ. 001/49 
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ล าดับที่                ประเภทวัสดุ    ก าหนดตัวอักษรย่อ       ก าหนดเลข/ปี 
    9 วัสดุสนาม             ว.ส. 001/49 
   10 วัสดุการเกษตร            ว.กษ. 001/49 
   11 วัสดุส ารวจ             ว.สร. 001/49 
   12 วัสดุก่อสร้าง             ว.กส. 001/49 
   13 วัสดุโรงงาน             ว.รง. 001/49 
   14 วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์             ว.ดต. 001/49 
   15 วัสดุกีฬา             ว.กฬ. 001/49 
   16 วัสดุอาวุธ              ว.อว. 001/49 
   17 วัสดุอื่น               ว.อ. 001/49 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ต้องด าเนินการดังนี้  
 1. ควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยก าหนดเลขวัสดุฯ แต่ละประเภท  ตัวอย่าง เช่น  ว.สนง.002/49  
 2. ก าหนดเลขวัสดุฯ แล้ว ให้เขียนท่ีตัววัสดุ (คงทนถาวร)    
 3. จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุคงทนถาวร (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากท่ีสุด)  
 4. ให้ถ่ายรูปวัสดุคงทนถาวรไว้ (แนบกับใบเบิก)  
 

กรณีถ้าเป็นวัสดุ (คงทนถาวร) ท่ีมาจากการบริจาค ให้ปฏิบัติดังนี้  
 1. คณะฯ / หน่วยงาน ด าเนินการตรวจรับวัสดุดังกล่าว (ภายในหน่วยงานเอง)  โดยดูว่าวัสดุท่ีได้รับ บริจาค
นั้นเป็นวัสดุประเภทใด  เช่น ตู้เย็น 1 ตู้  (เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว)  
 2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน จัดท าเอกสาร คือ 2.1 ท าเรื่องตรวจรับวัสดุ (ท าเป็นบันทึกตรวจรับว่าวัสดุท่ีได้ 
คือวัสดุประเภทอะไร รายการอะไร  ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง  จ านวน ราคา)  ผ่านคณบดี 2.2  เสร็จแล้ว จนท.พัสดุ จึง
ท าการควบคุมวัสดุท่ีได้มา (โดยการออกหมายเลขควบคุมวัสดุฯ ดังกล่าว)  
  

การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี  (ซ่ึงตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 156)  
  เมื่อส้ินงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการ 
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  โดยคณะกรรมการฯ ต้องเริ่มตรวจสอบพัสดุ   (ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบท้ังวัสดุ และครุภัณฑ์  
ท่ีมีอยู่ท้ังหมด)   โดยปฏิบัติดังนี้  
 1. ตรวจสอบวัสดุ  (คือวัสดุส้ินเปลือง) ท่ีคงเหลือตามบัญชี  
 2. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุคงทนถาวร) ท่ีมีคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุ  
 3. ตรวจสอบครุภัณฑ์  (ครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ในทะเบียน)  
 

การจ าหน่ายวัสดุคงทนถาวร    
 1.  เมื่อวัสดุมีสภาพช ารุด เส่ือมสภาพ ใช้การไม่ได้   เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงาน เสนอ รายงานต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่าย 
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วิธีการพิมพ์ข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูล NUDB 
 หลังจากท่ีงานพัสดุกลาง ได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหน่วยงานด าเนินการปล้ิน ข้อมูล
ของครุภัณฑ์นั้น แนบกับเรื่องซื้อ/จ้าง เพื่อน าไปเบิกนั้นมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
 1. เข้าในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ NUDB (http://nudb.nu.ac.th.inventory)  
 2. คลิกท่ีช่อง “ข้อมูลทรัพย์สิน” และคลิกช่อง “รายการทรัพย์สินตามรหัสครุภัณฑ์”  
 3. ใส่รหัสครุภัณฑ์ตามใบเบิก  
 4. จะมีข้อมูลแสดงขึ้นที่หน้าจอ  
 5. ให้ด าเนินการส่ัง print 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nudb.nu.ac.th.inventory/


-24- 

การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบ
บการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ 3 มิติ 
 วิธีตกลงราคา  
 1. ท าการเสนอซื้อจ้างด้วยเอกสารตามปกติ แล้วด าเนินการสืบราคา  
 2. บันทึกข้อมูลขออนุมัติซื้อ/จ้าง การเสนอราคาของผู้เสนอราคา ใบส่ังซื้อ/จ้าง (ถ้ามี) และการ
ตรวจ รับในระบบ 3 มิติ   

 วิธีสอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ/ e-Auction  
 1. ด าเนินการสอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ/วิธีกรณีพิเศษ e-Auction ด าเนินการตามปกติ 
จนกระท่ังได้เอกสารสัญญา/ข้อตกลงจากพัสดุกลาง แล้วจึงบันทึกข้อมูลข้ออนุมัติซื้อจ้าง การเสนอราคาของผู้ 
เสนอราคา สัญญาซื้อขาย/จ้าง  
 2. หากประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 1 ประกาศ มีผู้เสนอราคา ได้หลายรายต้องบันทึก
ข้อมูล ขออนุมัติซื้อ/จ้างตามจ านวนผู้เสนอราคาได้  
 3. เมื่อมีการตรวจรับตามสัญญา ให้ด าเนินการตรวจรับในระบบ 3 มิติ 
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การปฏิบัติงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ดังนี ้

ความหมาย  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือ ส่ิงปลูกสรางอย่างอื่นๆ กับท่ีดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนัน้ หลักการส าคัญ หลักการส าคัญในการพิจารณาว่าทรัพย์สินใด อยู่ใน
ข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือไม มีหลักในการ พิจารณาดังนี้  
 1. ตองมีทรัพยสินอันไดแก โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ กับท่ีดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับ
โรงเรือนหรือส่ิง ปลูกสรางนั้น และ  
 2. ตองไมเขาขอยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ผู้มีหนาท่ีช าระภาษี 
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ก าหนดไวเปน 2 กรณี คือ 1. หากเจาของทรัพย์สินอัน
ไดแกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ และท่ีดิน เปนเจาของเดียวกันเจาของทรัพยสินนั้นก็เปนผู้หนาท่ีเสีย
ภาษ ี2. แตถาท่ีดิน และโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ เปนคนละเจาของ กฎหมายก าหนดใหเ้จาของ
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ ตองเปนผูเสียภาษี ทรัพยสินท่ีไดรับยกเวนภาษีไมตองเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ไดแก 1. พระราชวังอนัเปนสวนของแผ่นดิน 2. ทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาล หรือ
สาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหง ประเทศไทยท่ีใชในกิจการของการรถไฟโดยตรง  
 3. ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรยีนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการท่ีไมใชเพื่อเปนผล 
ก าไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา  
 4. ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียวหรือเปนท่ีอยูของสงฆ  
 5. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของไมไดอยเูอง หรือใหผูอื่นอยู 
นอกจากคนเฝาในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ หรือในท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกัน  
 6. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซื้ออยูอาศัยเอง และมิไดใชเปนท่ีเก็บ สิ
นคา หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได  
 7. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยเูองหรือใหผู้แทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิได
ใชเปน ท่ีไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 

การลดคาภาษีหรือปลดภาษี  
 1. เมื่อปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหายเพราะทรัพยสินวางลงหรือช ารุด ตองซอมแซมสวนส าคัญ  
 2. ผูรับประเมินยื่นค ารอง  
 3. ลดคาภาษีลงตามสวนท่ีเสียหาย หรือปลดคาภาษีท้ังหมดก็ได 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือ่เสียภาษ ี
 เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)              
ณ ส านักงานขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นต้ังอยภูายในเดือนกุมภาพันธของ
ทุกปี 
 

กรณีผชู าระภาษียื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) แลวยังไมช าระทันทีใหด าเนินการดังนี้ 
 1. อัตราคาปรับและเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบเกินก าหนดเกินก าหนดจะตองเสียคาปรับไมยื่น แบบ
ภายใน ระยะเวลา 200 บาท  
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 2. เมื่อไดรับการแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตองช าระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน หากช าระเกินระยะเวลาท่ีก าหนดตองเสียเงินเพิ่มดังนี ้ 
 - ไมเกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%  
 - เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%  
 - เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%  
 - เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%  
 3. ไดรับการแจงการประเมินแลวไมพอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันท่ีไดรับ แจงการประเมิน 
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กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  

  
กระบวนงาน บริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ เอกสารประกอบการ พิจารณา              การค านวณ           หมายเหตุ 

ฝ่ายพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน  
- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่น
ความจ านงคตอ เจาหนาท่ี  
- เจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรม (ภ.ร.ด.2)  
ลงช่ือผูช าระภาษี  
- ลงเลขรับ (ภ.ร.ด.2) ในทะเบียนคุม 
เลขรับ  
- ค านวณคารายปและคิดคาภาษี  
- แจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และลง
เลขท่ี (ภ.ร.ด.8) ในทะเบียนคุมเลขรับ  
- ออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน (ภ.ร.ด.12)  
- ผูมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ช าระเงินและรับ ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 
 

 
 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบเสร็จรับเงินภาษี  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินปท่ี  
ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 

วิธีการค านวณ 
 
คารายป = จ านวนหองเชา x คาเชา 
 x จ านวนเดือน และจะตองเสียภาษี 
ในอัตรา 12.5 % ของ คารายป 

 
 
* การยื่นแบบแสดง รายการ
ภาษีโรงเรือน และท่ีดินภาย 
ในเดือน กุมภาพันธ  
* กรณีเปนรายเกา สามารถ
คัดลอกจากป ท่ีผานมาได  
(ถาไมม ีการเปล่ียนแปลง) 
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ภาษีปาย 
ปายที่ตองเสียภาษี  
 ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงช่ือยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคา หรือ 
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ท่ีเขียน 
แกะสลักจารึก หรือท าใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ ไมเปนปายท่ีไดรับการยกเวนภาษีปาย  
 

ปายที่ไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีปาย ไดแก  
 - ปายท่ีแสดงไวณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ  
 - ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคา หรือท่ีส่ิงหอหมุหรือบรรจุสินคา  
 - ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานท่ีจัดขึ้นเปนครั้งคราว  
 - ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว  
 - ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารท่ีใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเปน 
ท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เพื่อหารายไดและแตละปายมีพื้นท่ีไมเกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับท่ี8 (พ.ศ. 
2542) ก าหนดวาตองเปนปายท่ีมีพื้นท่ีไมเกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี21 พฤษภาคม 2542) แต
ไมรวมถึงปาย ตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย  
 - ปายของราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ บริหารราชการแผนดิน  
 - ปายขององคการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย   
วาดวยการนั้นๆ และหนวยงานท่ีน ารายไดสงรัฐ  
 - ปายของธนาคารแหงประเทศไทยธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ สหกรณและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 - ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดง
ไวณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
 - ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน  
 - ปายของวัด หรือผูด าเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ  
 - ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ  
 - ปายท่ีก าหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉบับท่ี2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 ก าหนดปายท่ีไดรับ การยกเวนภาษีปายคือ  
 - ปายท่ีแสดงหรือติดต้ังไวท่ีรถยนตสวนบุคคลรถจักรยานยนตรถบดถนน หรือรถแทรกเตอร  
 - ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีลอเล่ือน  
 - ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ียานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพื้นท่ีไมเกินหารอยตาราง 
เซนติเมตร 
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ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 
 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ไดแก  
 - เจาของปาย  
 - ในกรณีท่ีไมมีผูอื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไมอาจหาตัวเจาของ 
ปายนั้น ไดใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือ 
วาเจาของหรือ ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสีย ภาษีปายตามล าดับ 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย 
 - เจาของปายท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป  
 - ในกรณีท่ีติดต้ังหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือ 
เปล่ียนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มข้ึน ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 
15 วัน นับแตวันติดต้ังหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปล่ียนแปลงแกไขแลวแตกรณี 
 

การค านวณพื้นที่ปาย อัตราคาภาษีปาย และการค านวณภาษีปาย  
 - ปายท่ีมีขอบเขตก าหนดได สวนท่ีกวางท่ีสุด X สวนท่ียาวที่สุดของขอบเขตปาย  
 - ปายท่ีไมมีขอบเขตก าหนดได ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยูริมสุดเปนขอบเขตเพื่อ
ก าหนดสวนท่ีกวางท่ีสุดและสวนท่ียาวที่สุด 
 - ปายประเภทท่ี (1) ใหคิดอัตรา  3    บาท ตอ 500  ตร.ซม.   
 - ปายประเภทท่ี (2) ใหคิดอัตรา  20  บาท ตอ 500  ตร.ซม.   
 - ปายประเภทท่ี (3) ใหคิดอัตรา  40  บาท ตอ 500  ตร.ซม.  
 - ค านวณพื้นท่ีปายเปนตารางเซนติเมตร 
เงินเพิ่ม 
มีหนาท่ีเสียภาษีปายจะตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้
 - ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปาย 
เวนแต กรณีท่ีเจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละ 
เวนนั้น ใหเสีย เงินเพิ่มรอยละหาของคาภาษีปาย  
 - ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ท าใหจ านวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีปายลดนอยลงให
เสียเงิน เพิ่มรอยละสิบของคาภาษีปายท่ีประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการภาษีปายให ถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน  
 - ไมช าระภาษีปายภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของคาภาษีปาย เศษของ
เดือน ใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 

การอุทธรณการประเมิน  
 เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมิน (ภ.ป.3) แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการ
ประเมิน ตอผูบริหารทองถิ่น หรือผูไดรับมอบหมาย โดยตองยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณค าวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นตอศาลภายใน 30 วัน นับแตวันรับแจงค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
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กระบวนงาน  ข้ันตอน  และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 

 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านาณ หมายเหตุ 

ฝายพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
-  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่นความจ านง 
ต่อเจ้าหน้าท่ีแบบฟอรม  (ภ.ป.1)   
ลงช่ือผูช าระภาษี      
-  ลงเลขรับ (ภ.ป.1) ในทะเบียนคุมเลขรับ   -  
ค านวณพื้นท่ีปายและประเมินคาภาษีปาย   -  
แจงรายการประเมิน  (ภ.ป. 3)  และลง 
เลขท่ี  (ภ.ป. 3)  ใน ทะเบียนคุมเลขรับ    
-  ออกใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ภ.ป. 7)    
-  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน  (ภ.ป. 7) 
การผอนช าระ 
1. ภาษีปาย  3,000  บาทขึ้นไป    
2.  ผอนช าระเปน  3  งวดเทาๆ กัน    
3.  แจงความจ านงค์เปนหนังสือกอนครบ
ก าหนดเวลาช าระ 
 
 
 
 

 
- บัตรประจ าตัว  
ประชาชน 
-  ใบเสร็จรับเงิน 
คาภาษี ปายปท่ีผานมา  
(ภ.ป.7) 

อัตราภาษีป้าย 
1. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน  
คิดอัตรา 3 บาทตอ 500 ตร.ซม.  
2. ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษร 
ต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ 
เครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท 
 ตอ 500 ตร.ซม.  
3. ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท 
 ตอ 500 ตร.ซม. 
- ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพ หรือ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม  
- ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือ  
ท้ังหมดอยูใต้หรือต่ ากวาอักษรตางประเทศ 
4. ปายใดท่ีค านวณพื้นท่ีและประเภทของ 
ปาย แลวเสียภาษีต่ ากว่า 200 บาท 
ใหเสียใน อัตรา 200 บาท 
การค านวณ 
กวาง x ยาว / 500 ตร.ซม.x อัตราภาษี 

 
*  การยื่นแบบแสดง รายการ
ภาษีปายตอง ยื่นภายใน 
เดือนมีนาคม  
*  กรณีเปนรายเกา สามารถ
คัดลอกจากป ท่ีผานมาได  
(ถาไมมี การเปล่ียนแปลง) 
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ภาษีบ ารุงทองที่ 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงทองที่  
 ภาษีบ ารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชี
อัตราภาษี บ ารุงทองท่ี  
 ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบ ารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดิน
ท่ีตอง เสียภาษีบ ารุงทองท่ี ไดแก พื้นท่ีดิน และพื้นท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ าดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับ
การยกเวน ภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน  
 

ที่ดินที่เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบ ารุงทองที่ ไดแก ่
 -  ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
 -  ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได
หา ผลประโยชน  
 -  ท่ีดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหาผล
ประโยชน  
 -  ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ  
 -  ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ
ศาสนกิจ ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน  
 -  ท่ีดินท่ีใชเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน  
 -  ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ  
 -  ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน ท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว  
 -  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน  
 -  ท่ีดินท่ีต้ังขององคการสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวาง
ประเทศ อื่นในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง  
 -  ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน  
 -  ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ี ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 
มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ีส าหรับปนั้น ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
ใหเจาของท่ีดินซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณ ส านักงานขององคกร ปก
ครองสวนทองถิ่น ทองท่ีซึ่งท่ีดินนั้นต้ังอยภูายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบ
แสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น 
 

เงินเพิ่ม  
 เจาของท่ีดินผูมีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ีตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้  
 - ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบ ารุงทอง 
ท่ีเวนแต กรณีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวน 
นั้นใหเสีย เงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบ ารุงทองท่ี  
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 -  ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองท าใหจ านวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบ ารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสีย
เงิน เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบ ารุงทองท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการ 
ท่ีดินให ถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน  
 -   เขตแจงจ านวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานส ารวจ โดยท าใหจ านวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบ ารุงทอง
ท่ี ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบ ารุงทองท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม  
 -  ไมช าระภาษีบ ารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอปของจ านวนเงินท่ีตองเสีย
ภาษี บ ารุงทองท่ี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
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กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 

กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

การค านวณ หมายเหตุ 

ฝ่ายพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงทองที่ 
-  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายยื่นความจ านงค 
ตอเจาหนาท่ี    
-  เจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรม (ภ.บ.ท. 5)   
ดูรายละเอียดจาก ส าเนาเอกสารสิทธิ์     
-  ลงทะเบียนเลขรับท่ีดินเพื่อเก็บภาษี
บ ารุงทองท่ี  (ภ.บ.ท. 6)    
-  ค านวณคาภาษีบ ารุงทองท่ีจากหนวย
ราคาปานกลางท่ีดิน และประเมินคาภาษี
บ ารุงทองท่ี    
-  แจงการประเมิน  (ภ.บ.ท. 9)    
-  ออกใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงทองท่ี    
-  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ีช าระเงิน 
และรับ ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบ ารุงทองท่ี 
(ภ.บ.ท.11/ ภ.บ.ท. 5) 
 
 

 
- บัตรประจ าตัว ประชาชน    
-  ใบเสร็จรับเงินคาภาษี 
บ ารุงทองท่ีปท่ีผานมา  
(ภ.บ.ท. 11) 

อัตราค่าภาษี 
-  ปลูกพืชลมลุก 5 บาท /ไร 
-  ใหเชา        10 บาท / ไร  
-  ปลูกไมยืนตน 30 บาท / ไร
-  ท่ีดินวางเปลา 60 บาท / ไร ่

 
*  การยื่นแบบแสดง รายการ
ภาษีบ ารุง ทองท่ี ภายในเดือน 
มกราคมของปแรกที่มี การตี
ราคาปานกลาง ของท่ีดินในทุก
รอบ ระยะเวลา 4 ป  
*  กรณีเปนรายเกา สามารถ
คัดลอกจากป ท่ีผานมาได  
(ถาไมมี การเปล่ียนแปลง)  
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กระบวนงาน ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติในการใหบริการประชาชน 
กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
การค านวณ หมายเหตุ 

 ส าหรับการช าระภาษีในรอบ  3  ปถัดไป  
-  เจาของท่ีดินแจงช่ือ – สกุลใหเจาหนาท่ี
เพื่อตรวจสอบ เอกสารกับขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน      
-  ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบ ารุงทองท่ีช าระเงิน 
และรับ ใบเสร็จรับเงิน  (ภ.บ.ท. 11) 
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การปฏิบัติงานด้าน ธุรการ มีหน้าที่ดังน้ี 

 งานธุรการ  หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  1)  งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ 
และน าเรื่องเสนอผู้บริหาร 
  2)  งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงานของ
ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3)  งานรวบรวมข้อมูลควบคุมภายใน จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการภายในกอง 
  4)  งานจดบันทึกการประชุม 
  5)  การจัดท ารายงานกิจกรรมประจ าปี 
  6)  งานจัดท าฎีกา และเอกสารประกอบฎีกา 
  7)  งานบันทึกข้อมูลโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ 
  8)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 1)  งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บนัทึก คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทานหนังสือ 
และน าเร่ืองเสนอผู้บริหาร 

  การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า เพื่อให้งาน
สารบัญเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นเมื่อ
ต้องการต้นเรื่องของหนงัสือราชการ 

  การรับหนังสือ ได้แก่ การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน  และส่งหนังสือท่ีได้รับ
เข้ามาจากภายนอกให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรื่องมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาลเต้ีย โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก 
  2. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 
  3. คัดแยกล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ 
  4. ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิกเล็กทรอนิกส์ 
  5. เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อบันทึกให้ความเห็น 
  6. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ ตามล าดับ 
  7. หัวหน้าหน่วยงานตรวจแฟ้ม 
  8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยส่ังการ 
  9. งานธุรการด าเนินการตามค าวินิจฉัยส่ังการ โดยส่งเอกสารผ่านให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 
  10. จัดเก็บหนังสือต้นฉบับเข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภท หัวข้อเรื่องโดยเรียง
ตามปีปฏิทิน 
  11. ส้ินสุดการด าเนินงาน “รับหนงัสือ” 
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 2)  งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงานของทุก
ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
          การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
               การเก็บหนังสือ 
              - เก็บระหว่างปฏิบัติ 
               - เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
               - เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
               การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลงลายมือช่ือย่อก ากับ
ตรา 
               หนังสือท่ีเก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามท าลาย ด้วย หมึกสีแดง 
               หนังสือท่ีต้องเก็บโดยมีก าหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ…… ด้วยหมึกสีน้ าเงิน 
               อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น 
               1. หนังสือท่ีต้องสงวนไว้เป็นความลับ  
               2. หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน 
               3. หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรื่องท่ีต้องใช้
ส าหรับศึกษาค้นคว้า 
               4. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จส้ินแล้ว และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นได้จากท่ีอื่น เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
               5. หนังสือท่ีเป็นธรรมดา ซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ า เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
               หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ปี พร้อมบัญชีส่ง
มอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่ 
               1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ 
               2. หนังสือท่ีมีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใช้เป็นการท่ัวไปก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
               3. หนังสือท่ีมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น 
              การท าลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังส้ินปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจและจัดท าบัญชีหนังสือขอ
ท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพจิารณาแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือ  คณะกรมการ
ท าลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
               ตราครุฑมี 2 ขนาด 
               - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
               - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
               ตราช่ือส่วนราชการท่ีใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 
4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
 

ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก  
               หนังสือภายใน คือ หนังสือท่ีติดต่อราชการท่ีเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ ลดรูปแบบลงมา เช่น ไม่ต้อง
ลงท่ีต้ังและค าลงท้าย ขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
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เดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ รายละเอียดรูปแบบ มีหัวข้อก าหนดให้ลงคล้ายกับหนังสือ
ภายนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่า 
ใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั้น 
                กรณีท่ีตามระเบียบ ฯ วรรคท้าย ข้อ 12 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ นั้น  อาจแยก
ประเด็นการเขียน เป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น 
                 - เรื่องเดิม 
                - ข้อเท็จจริง 
                 - ข้อกฎหมาย 
                 - ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
                 - ข้อพิจารณา 
                ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าว เป็นลักษณะการเขียนในข้อความ
ของหนังสือเท่านั้น ไม่ท าเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปล่ียนแปลงไป 
  

 3)  งานรวบรวมข้อมูลควบคุมภายใน จัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการภายในกอง 
   - รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสว่นกองคลัง 

   - แบบ ปย.1 , ปย.2 , ปย.3 

   - หนังสือค าสั่ง เร่ืองการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัตริาชการภายในกองคลัง 
 

 4)  งานจดบันทึกการประชุม 
 การเขียนรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของท่ี
ประชุมไว้เป็นหลักฐานดังนั้น เมื่อมีการประชุมจึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการท่ีจะต้องรับผิดชอบจัดท า
รายงานการประชุม  
 

การจดรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า 

รายละเอียดหรือสาระของการประชุมท่ีจดไว้อย่างเป็นทางการ  
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายว่า การบันทึก

ความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ร่วมประชุม และมติของท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐานรายงานการประชุมจัดเป็น
หนังสือราชการชนิดท่ี 6 คือ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดท า
รายงานการประชุมต้องจัดทาให้ถูกต้อง ตามระเบียบ  
 

ความส าคัญของรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุม มีความส าคัญกับองค์การมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไป

จากการอภิปราย ย่อมเกิดความเสียหายต่อองค์การได้ โดยมีความส าคัญดังนี้  
 เป็นองค์ประกอบของการประชุมการประชุมอย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ประธาน 

องค์ประชุม เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุม ใน 
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การประชุมบางเรื่องอาจมีองค์ประกอบไม่ครบก็ได้ แต่รายงานการประชุมก็ถือเป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ 
เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์จะให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ี หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีมีการประชุม
นั้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การลงมติ คือเสียงข้างมาก และสามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป รายงาน
การประชุมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงยืนยัน หรือ
ตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ยืนยันการปฏิบัติงานท่ีได้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การก าหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะ และมติท่ีประชุม เป็นเครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมท่ีมี
การจดมติไว้ จะเป็นหลักฐานส าคัญให้เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติท่ีประชุม  การ
ประชุมจะมีระเบียบวาระ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะรายงานผลหรือความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมครั้งก่อน ท้ังนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์การให้สามารถเร่งรัดและพัฒนางานได้ 4เป็น
หลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมท่ีรับรองรายงานการประชุมแล้ว ถือเป็นเอกสารท่ีใช้อ้างอิงได้ตามกฎมาย 
หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติ สามารถใช้มติท่ีประชุมเพื่อยุติความขัดแย้งนั้น  
เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล หรือทบทวน
เรื่องราวที่ผ่านมาในการประชุมครั้งก่อน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สาหรับผู้ไม่มาประชุมได้ศึกษาข้อมูลและ
รับทราบมติท่ีประชุมด้วย รายงานการประชุมเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการประชุมสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์การการ 
 

เขียนจดหมายเชิญประชุม  
การประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการต้องมีหน้าท่ีท าจดหมายเชิญประชุมเพื่อนัดหมายคณะกรรมการสมาชิก หรือผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมของหน่วยงานนั้น ๆ ผู้เข้าประชุมจะได้ทราบว่าจะมีการประชุม เรื่องอะไร วัน
ใด เวลาใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง เพื่อผู้เข้าประชุมจะได้เตรียมตัวหาข้อมูลต่าง ๆ มาเสนอแก่ท่ี
ประชุม  
 

การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี ้ 
 1. จดหมายเชิญประชุมควรส่งล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการ

ประชุม เพื่อให้เตรียมตัวเข้าประชุม หรือหากมีธุระจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ  
 2. แจ้งเรื่องท่ีจะประชุม วัน เวลา สถานท่ี พร้อมท้ังระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน  
 3. ใช้ส านวนภาษาท่ีชัดเจน รัดกุม และได้ใจความ ไม่เขียน วกวน เพราะจะท าให้ผู้อ่าน เข้าใจ

ความหมายไม่ถูกต้อง  
 4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ  

ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผ่นต่างหากก็ได้โดยท่ัวไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม  
ย่อหน้าแรกจะแจ้งว่าผู้มีอ านาจ เช่น ประธาน คณบดี ผู้อ านวยการ ฯลฯ ต้องการนัดประชุม  
เรื่อง อะไร ครั้งท่ีเท่าไร เมื่อไร ท่ีไหน  

 ย่อหน้าถัดมาจะแจ้งหัวข้อประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และย่อหน้าสุดท้ายจะเชิญ ให้ผู้
เข้าประชุมไปประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด  
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การเขียนรายงานการประชุม  

1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องจดทุกค าพูดหากเป็นการ
ประชุมส าคัญ ๆ อาจต้องจดอย่างละเอียด จุดทุกญัตติท่ีผู้ประชุมเสนอให้พิจารณาแต่ไม่ต้องจดค าพูดท่ี
อภิปรายกัน หรือความเห็นท่ีผู้ประชุมเสนอท้ังหมด  

2. ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ท่ีสามารถส่ือความหมายให้ผู้รับสารหรือข้อตกลงของท่ีประชุมเพื่อน าไป
ปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม โดยบันทึกอย่างกะทัดรัด เฉพาะใจความส าคัญของเหตุผลและมติของท่ีประชุม  

3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามล าดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัวเรื่อง
หรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมท้ังมติของท่ีประชุมในญัตตินั้น ๆ ด้วย  

4. ไม่ต้องจดค าพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือค าพูดท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ยกเว้นเป็น
การบันทึกอย่างละเอียดท่ีต้องการข้อมูลท่ีมีรายละเอียดมาก  

5. ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องต้ังใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุมได้
ถูกต้องตามมติ และตามความเป็นจริง  

6. ควรแยกประเด็นส าคัญของผู้ท่ีประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน  
7. ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จ านวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นล าดับชัดเจนท่ีสามารถ

ส่ือความหมายได้ง่าย  
ใช้ถ้อยค าส านวนแบบย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือส านวนโวหารท่ีเร้าอารมณ์ท่ีอาจส่ือ
ความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีประชุม 
 5) งานจัดท ารายงานกิจกรรมประจ าปี 

  รายงานกิจกรรม หรือผลงานรอบที่ผ่านมาภายในกอง เช่น โครงการออกนอกพ้ืนที่ให้บรกิาร

ประชาชน (งานจัดเก็บ) และโครงการก่อสร้าง (งานพัสดุ) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินพนักงาน

ภายในกอง รายงานผลการควบคุมภายใน ฯลฯ 

 6)  งานจัดท าฎีกา และเอกสารประกอบฎีกา 
 รับเรื่องเบิกจ่ายจากหน่วยงาน หรือ    รับเรื่องเบิกจ่ายล้างสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน 

หรือ รับเรื่องเบิกจ่ายจากพัสดุ หรืองานเบิกจ่ายจัดท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของ  และ
เอกสารประกอบการเบิก  
 บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก 
 จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนย่อย (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 
 จัดท าใบขอเบิกเงินงบประมาณ   
 จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) 
 เสนอเรื่องเบิกให้งานงบประมาณ  
 หัวหน้างานเบิกจ่ายรับเรื่องคืนจากงานงบประมาณ 
 บันทึกเลขท่ีฎีกา เลขท่ีเอกสาร และจ านวนเงินในสมุดคุมฎีกาของกองคลัง 
 บันทึกเลขท่ีฎีกา เลขท่ีเอกสารและจ านวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจ้าหน้าท่ีเบิกจ่าย 
 เสนอหัวหน้างานตรวจสอบรายการขอเบิก 
 หัวหน้างานเบิกจ่ายตรวจสอบรายการขอเบิก 
 ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
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 ส่งเรื่องเบิกจ่ายให้งานการเงินด าเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ บุคลากรหรือหน่วยงาน    

 

 7)  งานบนัทึกข้อมูลโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ 
  พลังงานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้ต้อง
พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางส าคัญท่ีจะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงาน
ของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยรัฐบาล
เห็นว่าภาครัฐควรจะเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับประชาชน 
 

ประเด็นการประเมินผล การประหยัดพลังงาน 
 - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ / จังหวัด / 
สถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง 
(ลิตร) เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลท่ีรายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล www.e-report.energy.go.th ของส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 
 - พิจารณาจากร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 
  1. ด้านไฟฟ้า 
  2. ด้านน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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 8) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 


