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คํานํา 
 

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  22  ธันวาคม  2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงมี
แผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เปนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยในสวนของ
กรมบัญชีกลาง และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ใหปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือผลักดันการรับจายเงินระหวาง
หนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยภาครัฐกับภาคเอกชนใหเปนการรับ-จายเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยได
กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนสําหรับสวนราชการท่ีทํา
ธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับและนําเงินสงคลังระบบ KTB Corporate Online เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานระบบ  KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลังปฏิบัติงานไดถูกตอง   
 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
จึงไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการรับและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online  
เพ่ือเปนคูมือในการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงาน  หวังวาจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีจะใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไป 
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คูมือการปฏิบัตงิาน 
การรับและนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online 

  
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  22  ธันวาคม  2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงการพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan) ซ่ึงมี

แผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เปนโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยในสวนของ

กรมบัญชีกลาง และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือผลักดันการรับจายเงินระหวาง

หนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยภาครัฐกับภาคเอกชนใหเปนการรับจายเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยไดกําหนด

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกสข้ึนสําหรับสวนราชการท่ีทําธุรกรรม

กับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) และเพ่ือใหสวนราชการสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง     ดังนั้นสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ  KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลัง  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online ดานรับและนําเงินสงคลัง 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดานรับและ   

 นําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online  

3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการของกรมบัญชีกลาง 

4. เพ่ือเปนมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

 

ขอบเขตและขอจํากัด 

 ขอบเขตของการรับและนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online  เริ่มจากใหสวนราชการ

เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร, สมัครขอเปดบริการ KTB Corporate Online, ขอเปดใชบริการ Bill Payment,

จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคคลผูปฏิบัติหนาท่ีเปนลายลักษณอักษร, ขอวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่อง EDC), การรับ-นําสงเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

 การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online เม่ือเกิดขอผิดพลาดหรือการทํารายการไมสมบูรณ

จะไมมีขอความแจงเตือนเพ่ือกลับไปแกไขใหถูกตอง 

 รหัสการเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online จะมีอายุการใชงาน 3 เดือน ทําใหตองมีการ

กําหนดรหัสการใชงานทุก ๆ 3 เดือน 

 

คําจํากัดความ 

 ความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  

 กระทรวงการคลัง (www.epayment.go.th) ใหความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา  ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีระบบรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีได
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มาตรฐาน   สอดคลองกับการใชงานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตและโทรศัพทมือถือท่ีขยายวงกวางข้ึนและ

มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจโดยรวม 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) ใหความหมายของการรับ – จายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสวา การสงมอบหรือโอนเงินเพ่ือชําระราคาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 สรุปไดวา “การรับ – จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online หมายถึงการรับ

เงินหรือการจายเงินของสวนราชการโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน อินเทอรเน็ต 

คอมพิวเตอร สมารทโฟน เปนตน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินขององคกรใหมี

ความถูกตอง รวดเร็ว และปลอดภัย 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

กิจกรรม เปาหมายกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส บริหารจัดการบริการดานการเงิน

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 

 

เจาหนาท่ีการเงิน 

 

ตรวจสอบรายการรับโอนเงินจากบัญชีเพ่ือการรับ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส และ การรับเงินผานเครื่อง 

EDC 

 

ขอมูลถูกตองครบถวน เจาหนาท่ีการเงิน 

บันทึกรายการรับเงินในระบบ GFMIS บันทึกรายการถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตาม คูมือการปฏิบัติงาน 
ระบบ GFMIS 

 

เจาหนาท่ีการเงิน 

บันทึกรายการนําสงเงินในระบบ KTB Corporate 
Online 

 

บันทึกรายการถูกตอง ครบถวน
เปนไปตามแนวปฏิบัติ ในการ
บันทึกรายการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการผานระบบ KTB 
Corporate Online 

 

เจาหนาท่ีการเงิน/ 

หัวหนากลุมงาน

การเงิน 

  

ระเบียบ / ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การสมัครเขาใชบริการ KTB Corporate Online 

 หนวยงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน จํานวน ๒ บัญช ี ไดแก ชื่อบัญชี  “ชื่อ
สวนราชการ....เพ่ือการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส” และ  “ชื่อสวนราชการ....เพ่ือการรับเงินผาน เครื่อง EDC” 
กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือรับเงินผานชองทางการใหบริการตางๆ ของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) พรอมขอเปดใชบริการรับชําระเงิน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online  
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การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานในระบบ KTB Corporate Online 

 หนวยงานปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๐๙ ลงวันท่ี 9 
กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๗๘ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจกิายน 
๒๕๖๐ ดังนี้ 

 หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแตงตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีผูดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีเปนผูใชงานในระบบ (Company 
User) 

ผูใชงานระบบ (Company User)  

ผูใชงานในระบบ (Company User) จะตองมีคําสั่งแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใชงานในระบบ KTB Corporate 
Online ประกอบดวย 

 (๑) Company User Maker ขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ หรือ พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีการเงินประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเทา พนักงานราชการ ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของหนวยงาน มีหนาท่ี
ในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังหรือ ฝากคลัง ประกอบดวย 
 - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการจายเงิน ๑ คน และผูแทน ๑ คน  

- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการรับเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ๑ คน และผูแทน ๑ คน 

 - กรณีท่ีมีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ใหกําหนดผูทําหนาท่ีตาม ๑) และ ๒) เปนคนเดียวกันได เม่ือ 
Company User Maker ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการจายเงินและบันทึกขอมูลการโอนเงิน 
เขาระบบ KTB Corporate Online เรียบรอยแลว จะสงตอรายการไปใหผูอนุมัติ การโอนเงิน และผูอนุมัติการ 
โอนเงินจะตรวจสอบรายการและอนุมัติการโอนเงิน จากนั้น เม่ือผูมีสิทธิรับเงินไดรับเงินเรียบรอยแลวธนาคาร 
จะสงขอความมาให Company User Maker ทางโทรศัพทท่ีไดแจงเลขหมายไวกับทางธนาคาร 

 (๒) Company User Authorizer เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีการเงินดํารงตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือ
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือเทียบเทาข้ึนไป และเจาพนักงานการและบัญชีชํานาญงาน(หัวหนาฝายบริหาร) 
มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายการโอนเงิน และรายการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ตามท่ี 
Company User Maker สงใหอนุมัติการโอนเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลัง ตลอดจนแจงผลการอนุมัติ
การโอนเงินและการนําเงินสงคลังหรือฝากคลังให Company User Maker ทราบ และเม่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
เรียบรอยแลวธนาคารจะสงขอความมาให Company User Authorizer ทางโทรศัพทท่ีไดแจงหมายเลขไวกับ
ทางธนาคาร 

 ผูมีสิทธิรับเงิน ไดแก ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก-ใน การรับโอนเงิน
ผานระบบ KTB Corporate Online ผูมีสิทธิรับเงินจะตองกรอกขอมูลในแบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผาน
ระบบ KTB Corporate Online พรอมแนบสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นแกหนวยงาน เม่ือมีเงินโอน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหตรวจสอบจํานวนเงินท่ีโอนเขาบัญชีผานขอความ (SMS) แจงเตือนจากธนาคารหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ท่ีไดแจงไวกับธนาคาร 
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    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                      การรับเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพแบบแจงการชําระเงินผาน

ธนาคารกรุงไทย จาํกัดใหกับผูรับบริการ 

ผูรับบริการสามารถนําไปชําระไดหลาย

ชองทาง 

เจาหนาท่ีการเงินออกใบเสร็จรับเงิน และ

รับเอกสารหลังจากการทําธุรกรรมชําระเงิน

ผานชองทางตาง ๆ เปนหลักฐาน 

1.เคานเตอรธนาคาร 

2.Teller Payment 

3.ATM Payment 

4.Internet Banking 

บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS 

Company User Maker ดานรบัเงิน 

ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับ 

บันทึกการนําสงเงินในระบบ  

KTB Corporate Online 

โรงเรียนนําเอกสารทาง

ธุรกรรมจากธนาคารสง

กลุมการเงินฯ เพ่ือรับ

ใบเสร็จรับเงิน 

พิมพรายงานการรับและนําสงเงินจากระบบ 

GFMIS และ 

ระบบ KTB Corporate Online 

 

บันทึกเสนอเอกสารการรับและนําสงเงิน

จากระบบ GFMIS และระบบ KTB 

Corporate Online แกผูมีอํานาจรับทราบ 

จัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน 
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การรับเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ๑) พิมพแบบแจงการรับชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงแบบแจงการรับชําระเงิน 

ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 กําหนด
ไว มีขอมูลประกอบดวย 

 ๑.๑)  ชื่อสวนราชการผูรับชําระเงิน  
 1.๒)  วันท่ีรับชําระเงิน  
 1.3) ชื่อผูชําระเงิน 
 ๑.4)  Ref.1  เลขรหัสพ้ืนฐานโรงเรียน รหัส 10 หลัก (กําหนดโดยอางอิงรหัส สพฐ.)   
 ๑.5)  Ref.2 เลขสามตัวทายศูนยตนทุน+เบอรโทรศัพท 
 ๑.6)  จํานวนเงิน 
ในรูปแบบของรหสั (Company Code/Product Code) และขอมูลอางอิง (Reference Code) ท่ีจะระบุใน 
แบบแจงการชําระเงินจะตองมีความสอดคลองและสามารถแสดงขอมูลดังกลาวได 
 

 
 

 ๒)  ผูชําระเงินสามารถชําระเงินผานชองทาง การใหบริการของสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดทุกแหงและทุกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment ATM Payment Internet 
Banking และ Mobile Banking เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีสวนราชการไดเปดรองรับไวแลว 

 ๓)   เม่ือผูชําระเงินไดชําระเงินผานชองทางตางๆเรียบรอยแลวจะไดเอกสารหลังจากการทําธุรกรรม
ชําระเงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในชองทางตางๆ ขางตน เปนหลักฐานการรับเงิน 
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 ๔)   ออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเปนหลักฐานในการรับเงินและแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกรรมท่ี
โรงเรียนนําสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 

 

 
 

 ๕)   ทุกสิ้นวันทําการใหตรวจสอบขอมูลการรับเงินแตละรายการจาก รายงานการรับเงินชําระเงิน 
ระหวางวัน (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี 
(eStatement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถูกตองครบถวนและใน
วันทําการถัดไปใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของสวนราชการ 
(Receivable Information Download) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และเก็บรักษารายงาน 
สรุปรายละเอียดการรับเงินของสวนราชการ (Receivable Information Download) เพ่ือเปนหลักฐานในการ 
รับเงินและสําเนาใบเสร็จรับเงิน (ถามี) ไวใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป 

 

 



7 
 

    ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                  การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) ผานเครื่อง EDC 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รับบัตรจากผูชําระเงิน 

ทํารายการผานเครื่อง EDC 

จัดเก็บเอกสาร

หลักฐาน 

ระบบทําการตรวจสอบ 

สถานะบัตร 
เงินไมพอจาย 

ชําระดวยวิธีอ่ืน 

เงินพอจาย 

ระบบทําการหักเงิน 

จากบัญชี 

Customer Copy 

ผูชําระเงินเก็บเปนหลักฐาน 
พิมพ Sale Slip 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

Merchant  Copy 

หนวยรับเงินเก็บเปนหลักฐาน 
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การรับเงินดวยดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) ผานเครื่อง EDC 

 ๑.  ผูชําระเงินแจงความประสงคจะชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส ใหหนวยงานรับเงินรับชําระเงิน
ดวยบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยทํารายการผานเครื่องรับบัตร EDC ท่ีธนาคารติดตั้งให ตามข้ันตอนใน คูมือ
การใชเครื่อง EDC ของธนาคาร 

 ๒. เครื่องรับบัตร EDC ของธนาคารทําการตรวจสอบสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกสของผูชําระเงิน โดย 
แสดงผลเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

  ๒.๑.  กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองหรือยอดเงินในบัญชีของผูชําระเงินไมพอจาย 
ระบบจะปฏิเสธการทํารายการทันที กรณีนี้ใหหนวยงานรับเงินคืนบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใหแกผูชําระเงิน 
และเรียกรับชําระเงินดวยวิธีอ่ืน ตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ๒.๒. กรณีสถานะบัตรอิเล็กทรอนิกส ถูกตองและยอดเงินในบัญชีของผูชําระเงินมีเพียงพอจาย 
ระบบจะทําการหักบัญชีของผูชําระเงิน และพิมพหลักฐานการชําระเงิน (Sales Slip) ท่ีแสดงรายละเอียดและ 
ยืนยันการชําระเงิน จํานน ๒ ฉบับ คือ หลักฐานการชําระเงินท่ีหนวยรับเงินใหผูชําระเงินลงลายมือชื่อ 
(Merchant Copy) ๑ ฉบับ และหลักฐานการชําระเงินเก็บไวเปนหลักฐานโดยไมตองลงลายมือชื่อ (Customer 
Copy) ๑ ฉบับ 

 ๓. กรณีท่ีบัตรอิเล็กทรอนิกสผานการหักบัญชีของผูรับชําระเงินแลว ใหหนวยงานออกใบเสร็จรับเงิน
และมอบใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงินฯ (Customer Copy) ใหแกผูชําระเงินเก็บไว เปนหลักฐาน
จํานวน ๑ ชุด และหนวยรับเงินเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินพรอมหลักฐานการชําระเงินฯ (Merchant Copy) 
จํานวน ๑ ชุด ไวเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบความถูกตองของการรับเงินตอไป 

** กรณีรับชําระเงินดวยบัตรเครดิต โดยกําหนดเง่ือนไขใหผูชําระเงินเปนผูรับคาธรรมเนียมการใชบัตร เครดิต 
ใหหนวยรับเงินออกใบเสร็จรับเงินโดยแสดงรายการคาสินคา/บริการ และคาธรรมเนียมการใช บัตรเครดิตแยก
ตางหากจากกันโดยชัดเจน 
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ข้ันตอนการบันทึกรับเงินระบบ GFMIS 

การเขาสูระบบระบบรับและนําสงในระบบ GFMIS 

1. เปดการเขาสูระบบงาน ท่ีเครื่อง   GFMIS Terminal  

2. ผูใชทําการ Login  เพ่ือเขาสูระบบงาน  โดยกดคลิ๊กเมาส 2 ครั้งติดกันหรือดับเบิ้ลคลิ๊กท่ีรูปไอคอน 

 

                   
 

 

                 

 
 

 

3. ผูใชเขาสูระบบงาน ปอนรหัสผาน ตามท่ีไดกําหนดไวในระบบงาน 

   



10 
 

 

4. โปรแกรมจะแสดงรูประบบงานดงัรูป 

             

 
 

5. จากนั้น ผูใชระบบงาน ดําเนินการตามคําสั่งงานตามระบบ GFMIS โดยพิมพคําสั่งงานท่ีตอง

ดําเนินการในรูปไอคอน           แลวกดเครื่องหมายถูก เพ่ือเขาสูหนาจอ

ระบบงานของคําสั่งนั้น 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

รับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจํานวนเงิน 2,849.24  บาท 

 

คําส่ังงาน  ZRP_RA  บันทึกรับดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง จํานวนเงิน 2,849.24 บาท 

 

1. พิมพคําส่ังงาน  ZRP_RA   กด Enter เพ่ือบันทึกรับรายไดดอกเบี้ย 
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2. บันทึกขอความสวนหัวรายการ 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 วันท่ีเอกสาร  : วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 04.03.2020 

 วันผานรายการ  : วันท่ีตามใบเสร็จรับเงิน 04.03.2020 

 การอางอิง  : เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 22ก 73233/49 

 ขอความสวนหัว : รายการท่ีนําสง ดอกเบี้ย ร.ร. 

 Pstky(บรรทัดรายการ) : 40(เดบิต) บัญชีแยกประเภท  1101020601   

 กด Enter  ไปบรรทัดรายการตอไป 
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3. บันทึกขอมูลดานเดบิต (40) เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง บัญชี  1101020601 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 ศูนยตนทุน : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 แหลงของเงิน : พ.ศ.+รหัสรายได 6319400 

 กิจกรรมหลัก : รหัสพ้ืนท่ี P7100 

 รหัสงบประมาณ : 5 ตัวแรกศูนยตนทุน 20004 

 การกําหนด : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 ขอความ : อธิบายรายการ 22 ก 43233/49 ดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง 
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4. บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม กดไอคอน       ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกรหัสรายได 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 คียอางอิง 1 : 821     (ระบุรหัสรายได 3 หลัก ซ่ึงตองสอดคลองกับรหัสบัญชี

แยกประเภทของรายได เชน รายไดดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 4203010101 

รหัสรายได คือ  821 

 Pstky(บรรทัดรายการ) : 50(เครดิต บัญชีแยกประเภท  4203010101  

 กด Enter  ไปบรรทัดรายการตอไป 

 

 
 

5. บันทึกขอมูลดานเครดิต (50) รับรายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4203010101 

 ชองรายการ : กรอกขอมูล 

 ศูนยตนทุน : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 แหลงของเงิน : พ.ศ.+19400 6319400 

 กิจกรรมหลัก : รหัสพ้ืนท่ี P7100    

 รหัสงบประมาณ : 5 ตัวแรกศูนยตนทุน 20004 

 การกําหนด : ศูนยตนทุนท่ีนําสง 2000400315 

 ขอความ : อธิบายรายการ 22 ก 43233/49 ดอกเบ้ีย ร.ร.วัดหนองปลิง 
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6. บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม กดไอคอน       ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกรหัสรายได 

 คียอางอิง 1 : 821     (ระบุรหัสรายได 3 หลัก ซ่ึงตองสอดคลองกับรหัสบัญชี

แยกประเภทของรายได  เชน รายไดดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 

4203010101 รหัสรายได คือ  821 
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7. กดจําลองการบันทึกขอมูล กดรูปไอคอน     แสดงขอมูลหนาจอดังรูป 

 
                     

 

8. กดเซฟขอมูล กดรูปไอคอน      แสดงขอมูลหนาจอดังรูป 

 

 9. ไดเลขท่ีเอกสารจากคําสั่งงาน ZRP_RA         
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ข้ันตอนการบันทึกนําเงินสงคลังผานระบบ KTB Corporate Online 

ข้ันตอนการทํารายการนําเงินสงคลังของสวนราชการ สําหรับ Company Maker 

1. การเขาสูระบบ 

- เขาสูระบบ KTB Corporate Online โดย http://www.bizgowing.ktb.co.th 

- ระบุรหัส  Company ID  รหัส  User ID  รหัส  Password ตามท่ีไดรับจากธนาคาร 

- กดปุม Login  เพ่ือเขาระบบ  

 

 
 

2. เลือก Pay – in 

 

http://www.bizgowing.ktb.co.th/
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ระบบจะแสดงหนาจอรายงาน  3  สวน คือ 

•  รายละเอียดขอมูล (Full in information), ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional Information) 

•  ยืนยัน (confirmation) 

•  สําเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหนาท่ีจอใหกรอกขอมูลรายละเอียดการนําสงเงิน 
สวนท่ี 1  รายละเอียดขอมูล  (Full in information)  ประกอบดวย 

• หมายเลขการอางอิงลูกคา#  :  ระบบจะแสดงขอมูลใหอัตโนมัติ 

• วันท่ีทํารายการ, วันท่ีรายการมีผล  :  ระบบจะข้ึนตามวันท่ีท่ีมีการนําสงเงินไม
สามารถแกไขขอมูล 

• ชื่อแทนบัญชี  :  ระบบจะแสดงขอมูลอัตโนมัติ 

• รหัสเงินฝากคลังจังหวัด  :  ระบบจะแสดงขอมูลอัตโนมัติ 

• ชําระจากบัญชี  :  ระบุบัญชีท่ีเราตองการจะนําสงเงิน 

• รหัสศูนยตนทุน  :  ระบุรหัสศูนยตนทุน  10  หลัก 

• ประเภทเอกสารนําสง  :  ระบุประเภทเอกสารการนําสง 
 - รายไดแผน 
 - เงินฝากคลัง  
 -  เงินเบิกเกินสงคืน 

• จํานวนเงิน  :  ระบุจํานวนเงินท่ีนําสง 

• หมายเหตุ (ถามี)  :  ระบุคําอธิบายรายการ ซ่ึงสามารถบันทึกรายละเอียดขอมูลได
ประมาณ  50  ตัวอักษรเทานั้น 
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 สวนท่ี 1  ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional Information)  ประกอบดวย 
  ประเภทเอกสารการนําสงเงิน  :  ระบบจะแสดงประเภทเอกสารการนําสง ซ่ึงจะสอดคลองกับท่ีระบบ
ในรายละเอียดขอมูลท่ีเลือกไวตอนแรก 
  การอางอิง  :  ระบุการอางอิงการนําสง  10  หลัก เปน RYYxxxxxxx โดยท่ี 
   R คือ คาคงท่ี 
   Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ (พ.ศ.) 
   X คือ Running Number 7 หลัก (ตามลําดับการนําสงเงินของหนวยงาน 
  รหัสบัญชีแยกประเภท  :  ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทของเงิน 
   1101020601  คือ  เงินฝากธนาคารเพ่ือนําสงคลัง 
   1101020606  คือ  เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือนําสงคลัง 
  รหัสรายได  :  ระบุรหัสรายได  จํานวน  3  หลัก 
 
 

 
 
 เม่ือกรอกรายละเอียดขอมูลครบถวนแลว ใหกดปุม Submit ระบบจะแสดงหนาจอถัดไป 
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 สวนท่ี 2  ยืนยัน (Confirmation) ระบบจะแสดงหนาจอยืนยันขอมูลรายการนําสงเงิน ซ่ึงระบบจะ
แสดงขอความแจงเตือน “คุณแนใจไมวาตองการสงรายการอางอิงลูกคา CB000025568421” ถาใชให กด
ปุม Confirm เพ่ือยืนยันการสงขอมูลในระบบ ถาไมใชใหกดปุม Cancel เพ่ือกลับไปแกไขรายการนําสงให
ถูกตอง 
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 สวนท่ี 3  สําเร็จ (Successfully) ระบบจะแสดงหนาจอทํารายการสําเร็จ ซ่ึงระบบจะแสดงขอความ
แจงเตือน “หมายเลขอางอิงลูกคา CB000025568421 ไดสงขอมูลเรียบรอยแลว ” หรือ กรณีท่ีมีการนําสงง
เงินหลาย ๆ รายการ ใหกดปุม More Transaction เพ่ือเขาไปบันทึกรายการนําสงรายการถัดไป 
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เอกสารอางอิง 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 103  ลงวันท่ี  1  กันยายน  2559 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 108  ลงวันท่ี  7  กันยายน  2559 
เรื่อง การสมัครเขาใชบริการระบบ KTB Corporate Online 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 109  ลงวันท่ี  9  กันยายน  2559 
เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ KTB Corporate Online 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 362  ลงวันท่ี  13  กันยายน  2559 เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการบันทึกรายการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบ KTB Corporate Online 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 399  ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  
เรื่อง แนวปฏิบตัิทางบัญชใีนการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 74  ลงวันท่ี  9  มีนาคม  2560 
เรื่อง การวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0404.2/ว 106  ลงวันท่ี  30  มีนาคม  2560  
เรื่อง คาธรรมเนียมการรับชําระเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต/เครดิต) 

8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0404.2/ว 116  ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2560  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) 
ผานอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 

9. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 178  ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง การกําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ KTB Corporate Online เพ่ิมเติม 

10. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 5  ลงวันท่ี  11  มกราคม  2561 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับชําระเงินของสวนราชการดวย QR Code และการนํา
เงินสงคลัง 

11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 65  ลงวันท่ี  6  กุมภาพันธ 2561 
เรื่อง ซอมความเขาใจในการจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 146  ลงวันท่ี  19  มีนาคม  2561 
เรื่อง การจายเงิน การรับเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว 100  ลงวันท่ี  28  กันยายน  2561 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืนของ
สวนราชการ 

14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0414.3/ว 456  ลงวันท่ี  5  ตุลาคม  2561 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เก่ียวกับการนําสงเงินงบประมาณ กรณี
เบิกเกินสงคืนผาน KTB Corporate Online  
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แบบฟอรมท่ีใช 

1. ใบเสร็จรับเงิน 
2. แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย “สพป.กาญจนบุรีเขต 2 เพ่ือรับเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส” 
3. ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ (Deposit Slip) จากธนาคารกรุงไทย จาํกัด 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิ
และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์

การควบคุมควบคุมงบประมาณการควบคุมควบคุมงบประมาณการควบคุมควบคุมงบประมาณ

นางสุภาณีนางสุภาณีนางสุภาณี      บวังามบวังามบวังาม



คํานํา 
  การควบคุมงบประมาณ เปนกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ กําหนด เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาน

งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญท้ังในสวนของวัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ กระบวนการข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน แผนผังแสดงกระบวนการ (Flowchart) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแบบฟอรมและเอกสารท่ี

เก่ียวของ โดยมุงหวังใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนฐานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือปฏิบัติงานการควบคุมงบประมาณเลมนี้ จะเปนประโยชนกับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน และผูท่ีสนใจ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนของทางราชการตอไป 

 

 

         ผูจัดทํา 

 

 

           (นางสุภาณี  บัวงาม) 

           นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
         หนา 

คํานํา                ก 

สารบัญ               ข 

 1. วัตถุประสงค                   1 

 2. ขอบเขต              1 

 3. คําจํากัดความ                   1 

 4. หนาท่ีความรับผิดชอบ                  1 

 5. ระเบียบปฏิบัติ (ข้ันตอน)            1 

 6. แผนภูมิการดําเนินงาน        5 

 7. แบบฟอรมท่ีใช        5 

 8. เอกสารอางอิง                  5 

 9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน       6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ช่ืองาน 

 การควบคุมงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 การควบคุมงบประมาณท้ังดานการรับ และการจายเงินงบประมาณใหเปนไปอยางคุมคาโปรงใส
ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหหนวยงานสามารถวัดประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของ       
ผูปฏิบัติฝายตาง ๆ ได  
 2.2 การควบคุมงบประมาณเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรงบประมาณท่ีจําเปนตองกําหนดข้ันตอนเพ่ือให
แนใจวาแผนการทํางานใดไดดําเนินการไปตามแนวทางและวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือใหผูบริหารมีขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณชวยสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผน
งบประมาณในปถัดไป  

3. ขอบเขตงาน   
 การควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และ
หนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

4. คําจํากัดความ  
 การควบคุมงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ การกอหนี้ผูกพัน ใหเปนไป
ตามแผนงาน งาน/โครงการ/ผลผลิต หมวดรายจายและรายการท่ีกําหนดไว ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และอยูภายใตกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
สํานักงบประมาณ  

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 5.1 การจัดสรรงบประมาณรายการ รับแจงจากกลุมนโยบายและแผน  
      แจงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทราบ ในรายการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือเตรียมดําเนินการตามเง่ือนไข กรณีท่ี
เปนงบดําเนินงาน งบลงทุน หรืองบอ่ืนในลักษณะท่ีตองดําเนินการจัดหาตัวผูขาย/ผูรับจาง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 5.2 การรับงบประมาณ รับแจงการการอนุมัติเงินประจํางวด หรืออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณรายจาย จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
      5.2.1 ตรวจสอบรายการและจํานวนเงินท่ีไดรับวาถูกตองตรงกันกับรายการท่ีไดรับจัดสรรหรือไม 
หากถูกตองตรงกันแลวดําเนินการเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   
เขต 2 ทราบ  
      5.2.2 ตรวจสอบรายการโอนเงินในระบบ GFMIS โดยใช Transaction Code ZFMA55 หรือ
ZFMA47 วาถูกตองตรงกันหรือไม โดยตรวจสอบจากรหัสหนวยรับงบประมาณ รหัสงบประมาณ ชื่อรหัส
งบประมาณ แหลงของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พ้ืนท่ี จํานวนงบประมาณท่ีไดรับโอน  
      5.2.3 บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินประจํางวด หรือทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
 



 



ทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด มีรายการดังนี ้
 

  (1) แผนงาน  ระบุแผนงานตามใบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
  (2) ผลผลิตและโครงการ ระบุผลผลิต/โครงการตามใบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
  (3) งบ   ระบุงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  (4) ปงบประมาณ  ระบุปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  (5) กิจกรรมหลัก  ระบุกิจกรรมหลักท่ีไดรับจัดสรร 
  (6) วันเดือนป  ระบุ วันเดือนป ท่ีเกิดรายการ เชน วันท่ีรับโอนเงินจัดสรร วันท่ีขอ
     ผูกพันงบประมาณ วันท่ีผานรายการขอเบิกเงิน วันท่ีนําสงเงิน 
     เบิกเกินสงคืน      
    (7) เลขท่ีเอกสาร  ระบุเลขท่ีเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของ เชน เลขท่ีเอกสารใบโอน 
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย เลขท่ีเอกสารผานรายการขอเบิก 
     เลขท่ีเอกสารจากระบบ GFMIS เลขท่ีเอกสารเบิกเกินสงคืน 
  (8) รายการ  ระบุรายการท่ีดําเนินงาน เชน รายละเอียดท่ีไดรับจัดสรร รายการ
     คาใชจายท่ีขอผูกพันงบประมาณ รายการคาใชจายท่ีขอเบิกเงิน 
     รายการนําเงินสงคืนคลัง (เบิกเกินสงคืน) เปนตน 
  (9) เงินประจํางวด ชองเพ่ิม ระบุจํานวนเงินท่ีไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
      รายจาย ถาเงินประจํางวดลดลงใหใส (  ) ดวยจํานวนเงิน 
      ท่ีลดลง 
  (10) เงินประจํางวด ชองผูกพัน ระบุจํานวนเงินขอผูกพันงบประมาณ 
  (11) เงินประจํางวด ชองกันไวเบิก ระบุจํานวนเงินท่ีขอกันไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ 
  (12) เงินประจํางวด ชองเบิก ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิกเงินในระบบ GFMIS หรือ จํานวน
      เงินเบิกเกินสงคืนท่ีตองนําเงินสงคืนคลังในระบบ GFMIS 
      ใหใส (  ) เปนการลดจํานวนเงินชองเบิก ชองคงเหลือเงิน
      งบประมาณจะเพ่ิมข้ึน  
  (13) ระบุยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ระบุยอดเงินประจํางวดคงเหลือ 
 
 5.3 การจัดทํารายงานผลการเบิกจาย  
       5.3.1 จัดทํารายงานเงินประจํางวดสวนจังหวัด ณ วันสิ้นเดือน แยกตามแผนงาน งาน/โครงการ/
ผลผลิต   และรายงานเงินประจํางวดสวนจังหวัด ณ วันสิ้นเดือน แยกตามงบรายจาย   
      5.3.2 จัดพิมพรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน  
       5.3.2 ตรวจสอบรายงานจากทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัดถูกตองตรงกันกับรายงานการ
เบิกจายเงินจากระบบ GFMIS แลวเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 เพ่ือ รายงานสถานการณใชจายเงินงบประมาณทุกเดือน ท้ังนี้ ตองดําเนินใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป    
      5.3.3 บันทึกรายงานผลการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเงิน เฉพาะงบลงทุน ลงในโปรแกรมการ   
ติดตามงบประมาณ e-Follow ของสํานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี   



 5.4 การติดตาม เรงรัด การเบิกจายเงินงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล ไดแก กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ สพฐ. ไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 
รายจายงบลงทุน และรายจายประจํา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ภายใต
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซ่ึงทุกหนวยงานจะตองถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําป ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะแจงใหดําเนินการ  
      5.4.1 ในระยะตนปงบประมาณ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-
GP และ e-Bidding ใหแกเจาหนาท่ีพัสดุของโรงเรียนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณลงทุน เพ่ือเตรียมการกอ
หนี้ และสามารถดําเนินการไดทันตามระยะเวลาท่ีรัฐบาลกําหนด  
      5.4.2 เม่ือไดรับการอนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. แจงใหโรงเรียนกอหนี้ผูกพัน 
บริหารสัญญา และดําเนินการเบิกจายเงินตามสัญญา หากเกิดอุปสรรคปญหา ใหติดตามเรงรัดเพ่ือรายงาน
คณะกรรมการ ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป และผูบังคับบัญชา   
      5.4.3 แจงใหผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ ทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจาย
ของรัฐบาล สพฐ. และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
 5.5 การรายงานเงินงบประมาณเหลือจาย / การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ      
      กรณีท่ีงบประมาณไดเบิกจายเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการแลว มีเงินเหลือจาย และมี 
ความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย สามารถดําเนินการได โดยขออนุมัติ  
ดําเนินการโดยเสนอตอผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน  
      5.5.1 บันทึกรายงานเงินเหลือจาย เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
กาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือแจงกลุมนโยบายและแผน ดําเนินการขออนุมัติใชเงินเหลือจายจากผูวาราชการจังหวัด 
กาญจนบรุี  
      5.5.2 เม่ือไดรับอนุมัติใหใชเงินเหลือจายจากผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีแลว ดําเนินการโอน   
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS ใหเปนไปตามรายการท่ีไดรับอนุมัติ   
 5.6 การขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป   
      5.6.1 การกันเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน รายการงบดําเนินงานและงบลงทุนท่ีไดทําสัญญา และบันทึก   
PO ไวในระบบ GFMIS ท่ีมีจํานวนเงินตั้งแต 100,000 บาทข้ึนไป ถือวาไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว 
โดยอัตโนมัติ  
      5.6.2 การกันเงินกรณีไมมีหนี้ผูกพัน รายการงบดําเนินงานและงบลงทุน ท่ีมีจํานวนเงินตั้งแต 
100,000 บาทข้ึนไป และไมสามารถกอหนี้ไดทัน ใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน โดยสราง
เอกสารสํารองเงิน (CF) แลวรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. 
กําหนดเพ่ือขออนุมัติตอกรมบัญชีกลาง เม่ือไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว จึงจะดําเนินการกอหนี้ผูกพัน 
และบันทึก PO ในระบบ GFMIS โดยระบุเลขท่ีเอกสารสํารองเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
 
 
 
 



6. แผนภูมิการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนการควบคุมงบประมาณ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
    
7.  แบบฟอรมท่ีใช 
     7.1 หนังสือแจงจัดสรรงบประมาณรายจาย  
     7.2 หนังสือโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย  
     7.3 ทะเบียนคุมงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ รหัสงบประมาณ  
     7.4 รายงานสถานงบประมาณ จากระบบ GFMIS  
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง  
     8.1 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ถึง ฉบับท่ี 6)  

     8.2 คูมือ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

บันทึกรับในทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด 
ตรวจสอบจํานวนเงินตรงกันกับรายงาน GFMIS  

บันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจํางวด, 

บันทึกลดยอดการเบิก (กรณีมีการเบิกเกินสงคืน)  

บันทึกผูกพัน (กรณีมีการทําสัญญากอหนี้ผูกพ ัน) 

บันทึก PO ในระบบ GFMIS 

บันทึกการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  

 
 

จัดทำรายงานเงินประจำงวด 

ณ วันสิ้นเดือน/ สิ้นป งบประมาณ  

ตรวจสอบจำนวนเงินตรงกันกับระบบ GFMIS 



9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน 
 

ช่ืองาน การควบคุมงบประมาณ สวนราชการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย รหัสเอกสาร 
มาตรฐานคุณภาพงาน : การควบคุมงบประมาณ ถูกตองตามระบบของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญของกระบวนงาน :  รอยละของงบประมาณคงเหลือแตละรายการ / แผนงาน โครงการ ถูกตองตรงกันกับระบบ GFMIS 
ลําดับท่ี ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
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รับเอกสาร/รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
รายจาย 

1 วัน สุภาณี 
ระยะเวลาอาจ
เปลี่ยนแปลงได
ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมและ
ป ริ ม า ณ ง า น ท่ี
ไดรับ 

2 
บันทึกรับในทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด 
ตรวจสอบจํานวนเงินตรงกันกับรายงานในระบบ GFMIS 

1 วัน สุภาณี 

3 
บันทึกรายการเบิกเงินในทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด, 
บันทึกการลดยอดการเบิก (กรณีมีการเบิกเกินสงคืนคลัง) 

1 วัน สุภาณี 

4 
บันทึกผูกพัน (กรณีมีการทําสัญญากอหนี้ผูกพัน) 
บันทึก PO ในระบบ GFMIS 

1 วัน สุภาณี 

5 
บันทึกการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 

1 วัน สุภาณี 

6 
จัดทํารายงานเงินประจํางวด ณ วันสิ้นเดือน/สิ้นปงบประมาณ 
ตรวจสอบจํานวนเงินตรงกันกับรายงานในระบบ GFMIS 

1 วัน สุภาณี 
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1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ถึง ฉบับท่ี 6) 
2. คูมือ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 



ค าน า 

  คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจ าปีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ  ตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี   ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และข้ันตอน 
การจ าหน่ายพัสดุ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี  เขต  2   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจ าปีฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจอื่น ๆ  
 
 
 

นางกัลยรัตน์  ถ้ าแก้ว 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ค าน า 
สารบัญ                                หน้า 
บทท่ี 1 บทน า            1 
   ความเป็นมา 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง                                      2 
              กับการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

บทที่ 2 ขั นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี      4 
 

บทที่ 3 ขั นตอนการจ าหน่ายพัสดุ       7  

 วิธีขาย         9 

 วิธีแลกเปลี่ยน               10 

 วิธีโอน                11 

 วิธีแปรสภาพหรือท าลาย              12 
 

ภาคผนวก ก   :  แผนผัง   

 แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ         14 

 บทก าหนดโทษ               15 
 

ภาคผนวก ข  :  แบบฟอร์ม 
 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ขั้นตอนที่ 1               16 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการฯ มากกว่า 1 คน 
-  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบคนเดียว 

 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ขั้นตอนที่ 2               19 

 ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ขั้นตอนที่ 3               20 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 

  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  หมวด  9  ส่วนที่   3  การบ ารุงรักษา   
การตรวจสอบ ข้อ 213  ที่ ก าหนดไว้ว่า  “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็น 
เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภท 
ที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการ 
วันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
หรือไม่   มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่ วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น”   
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
1. หน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ าานาจ 
 1.1   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี (1 คน) หรือในรูปคณะกรรมการตรวจสอบ 
พัสดุ ประจ าปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
โดยห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 1.2   พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 1.3   พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย ต่อไปได้  กรณี เห็นได้อย่างชัดเจนว่า พัสดุเสื่อมสภาพ 
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ    
 1.4   แต่งตั้งกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214  กรณีได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และ 
ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 1.5   พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ 1.4 ดังนี้ 
        1.5.1   กรณีท่ีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้า ที่ตรวจสอบสภาพพัสดุ และ 
เสนอวิธี การจ าหน่าย แล้วพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย รวมถึงสั่งการให้แจ้งกระทรวงการคลัง และส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทราบต่อไป 
        1.5.2   กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดหรือแพ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิด 
ทางละเมิดหรือแพ่งตามกรณี 
 
 



 

2. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) 
 

 2.1   จัดเตรียมบัญชีวัสดุ หลกัฐานการรับวัสดุเพื่อลงบัญชีวัสดุ เช่น  ส าเนาใบส่งของ ใบตรวจรับพัสดุ 
หลักฐานการจ่ายวัสดุไปให้ผู้เบิกได้แก่ใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ทะเบียนครุภัณฑ์เดิม เอกสารแสดงที่มา
ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ส าเนาสัญญาซื้อขาย  สัญญาจ้าง  ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจ้าง  
เรื่องด าเนินการบริจาคครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลักฐานการจ่ายพัสดุได้แก่ใบเบิกพัสดุ ใบยืมพัสดุ  ของ
สถานศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพ่ือประกอบการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามกรณี 
    2.2    อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   โดยการชี้แจงข้อมูล  
รายละเอียดวิธีด าเนินการ  ช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2.3    เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายพัสดุกรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ เพื่อให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา พิจารณาสั่งการ 
 2.4    จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพหรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน สถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการ สถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
ในค าสั่งแต่งตั้ง 
 2.5    ท าการตัดจ่ายพัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติให้จ าาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 2.6    รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพื่อรายงานให้ส านักงานตรวจเงิน 
แผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต   2    และ 
กระทรวงการคลังตามกรณี 
 

3. หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 3.1    ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ของงวดตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคมปีก่อน ถึง วันที่  30 กันยายน 
ปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่   โดยด าเนินการในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป (1 ตุลาคม 
ปีปัจจุบัน)   
 3.2   ตรวจนับจ านวนวัสดุคงเหลือของสถานศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน เฉพาะรายการ 
วัสดุยังไม่เบิกไปใช้ว่ารายการ และจ านวนคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ 
 3.3   ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ ์ที่มีอยู่ ทั้งหมด ในสถานศึกษา  ณ วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบันว่า 
จ านวน ครุภัณฑ์คงเหลือมีความถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ ได้ บันทึกไว้หรือไม่  และ 
ตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในสถานศึกษาว่ามีความช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด 
หรือมีพัสดุใดบ้างที่ไม่จ าเป็น ต้องใช้ในสถานศึกษาอีกต่อไป ด้วยสาเหตุใด 
 3.4    จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต่อผู้แต่งตั้ง (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)   
ภายใน  30 วันท าการ โดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุตามที่ก าหนดในระเบียบฯ  (นับตั งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป) 



 

4. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 

 4.1    ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน สถานศึกษาต่อไป 
ตามรายงานที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีจัดท าว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอหรือไม่ 
 4.2   พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใด และต้องมี 
ผู้รับผิดทางละเมิดและทางแพ่งหรือไม่  โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ พัสดุนั้น  และจะต้อง 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซมบ ารุงรักษาพัสดุนั้น 
 4.3   กรณีท่ีต้องมีผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จะต้องรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา ทราบ 
เพ่ือสั่งการ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดและทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ ตามข้ันตอนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ขั นตอนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

ขั นตอนด าเนินการ 
 

 1.  ให้ สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ (พัสดุ)  
คนหนึ่ง หรือหลายคน โดยทั่วไปมักแต่งตั้งหลายคน  (ภาคผนวก ข ขั้นตอนที่ 1) เป็นผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามกรณี 
 2.  ในขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1 ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
งวดตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคมของปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีปัจจุบัน  โดยเริ่มท าการตรวจสอบพัสดุ 
ในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป (เดือนตุลาคมปีปัจจุบัน)  และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน   
30  วันท าการ ดังนี้ 
       2.1  ตรวจสอบการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ โดยท าการตรวจสอบจากหลักฐานเอกสารดังนี้ 
    (1)  บัญชีวัสดุ การบันทึกบัญชี รับ-จ่ายถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักฐาน 
    (2)  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการบันทึกรายการถูกต้องครบถ้วน มีการค านวณค่าเสื่อม 
ราคาถูกต้องตามหลักเกณฑ์  และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
    (3)  มีหลักฐานการตรวจรับ และใบส่งของ หรือส่งมอบงาน เรื่องรับบริจาค หรือหลักฐาน 
อ่ืนใดที่แสดงถึงการได้มาซึ่งพัสดุที่ท าการตรวจนับครบถ้วน 
    (4)  มีหลักฐานการเบิกพัสดุไปเพื่อใช้งานครบถ้วนได้แก่ ใบเบิกพัสดุ ใบยืมพัสดุ หรือ 
บันทึกข้อความที่ ระบุรายละเอียดการจัดสรรครุภัณฑ์ให้ฝ่ายต่าง ๆ ใช้งาน และรับผิดชอบดูแลภายในสถานศึกษา 
    (5)  มีหลักฐานการจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
       2.2  ตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม่หรือสูญไปเพราะเหตุใดโดย 
    (1)  ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุคงเหลือ 
    (2)  ตรวจสอบรายการ และจ านวนครุภัณฑ์ กับทะเบียนคุมทรัพย์สินว่ามีอยู่จริงครบถ้วน
หรือไม่ 
       2.3  ตรวจสอบความช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในสถานศึกษาต่อไปโดยค านึงถึง
การปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ที่จะท าให้พัสดุนั้น ๆ ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปว่างบประมาณท่ีใช้ไปในการ
ด าเนินการดังกล่าว   มีความคุ้มค่าหรือไม่ หรือมีพัสดุรายการใดที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในสถานศึกษาต่อไป
หรือไม่ ด้วยสาเหตุใด 
 3.  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้ผู้แต่งตั้ง (ผู้อ านวยการ สถานศึกษา)  ทราบภายใน  
30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ  (เริ่มนับตั้งแต่วันท าการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป) 
 
 
 



 

  กรณีที่ 1   ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการด าเนินการถูกต้อง มีพัสดุคงเหลือครบถ้วนตามบัญชี 
และทะเบียนไม่ช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่มีพัสดุใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ใน สถานศึกษาต่อไปให้จัดท า
รายงานผลการตรวจสอบโดยแนบค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปีตามกรณี  พร้อมกับบัญชีรายละเอียดพัสดุที่ตรวจสอบ จัดส่งส าเนารายงานให้ 
  -  ส่วนราชการต้นสังกัด  (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2)   
จ านวน   1   ชุด  
  -  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  1  ชุด  โดยส่งไปที่ 
   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี 
   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจงัหวัดกาญจนบุรี 
   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
   จังหวัดกาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์  71000 
 

  กรณีที่ 2  ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการด าเนินการรับจ่ายไม่ถูกต้องแต่มีพัสดุอยู่ครบ หรือการ 
รับจ่าย ถูกต้อง แต่มีพัสดุอยู่ไม่ครบตรงตามทะเบียนหรือบัญชี หรือมีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือมีพัสดุ 
ที่ไม่จ าเป็น  ต้องใช้ในสถานศึกษาอีกต่อไป ให้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีโดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พร้อมกับบัญชีรายการพัสดุที่ไม่ถูกต้อง  
หรือช ารุด สูญไป หรือไม่จ าเป็น ต้องใช้ในสถานศึกษาต่อไปตามกรณี      
 4.  เมื่อผู้แต่งตั้ง (ผู้อ านวยการ สถานศึกษา) ได้รับรายงานแล้ว กรณีที่มีการบันทึกการรับจ่ายไม่ถูกต้อง 
แต่พัสดุ คงเหลืออยู่ครบถ้วนให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ท าการแก้ไขปรับปรุงบัญชีหรือทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน 
 5.  จัดส่งส าเนารายงานให้ 
               -  ส่วนราชการต้นสังกัด (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2)   
จ านวน 1 ชุด  
      -  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  1  ชุด  โดยส่งไปที่ 
   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี 
   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจงัหวัดกาญจนบุรี 
   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
                              จังหวัดกาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์  71000 
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ  214 
ก าหนดว่า  ”เมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และปรากฏว่ามีพัสดุ
ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้น าความในข้อ  26 และข้อ 27 มาใช้บังคับใช้  โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็น 
ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ ให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ ”   โดยด าเนินการ ดังนี้   



 
 
 1.   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อม สภาพ หรือสูญหายไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในงานราชการของสถานศึกษาต่อไป   
      2.   คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ พัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 
และสูญไป กรณีท่ีพบสาเหตุ และต้องมีผู้รับผิดชอบในทางละเมิดและแพ่งให้เสนอรายงานให้ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทราบ  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดต่อไป    
 3.  กรณีที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเสนอรายงานแล้ว ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือ 
มีพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ใน สถานศึกษาต่อไป โดยไม่ต้องมีผู้รับผิด และหากน าพัสดุดังกล่าวมาใช้งานไป 
จะต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสูง ให้เสนอความเห็นประกอบการเสนอรายงานของเจ้าหน้าที่  
ต่อ ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติ ให้จ าหน่ายตามวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดในระเบียบต่อไป      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
การจ าหน่ายพัสดุ 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
ข้อ 215  ก าหนดว่าหลังจากการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน 
ของรัฐต่อไป  จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ด าเนินการตามวิธีการ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 1.   ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธี 
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้  
      (ก)   การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้ มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
      (ข)   การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง 
ประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
      (ค)   การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีห่นว่ยงาน ของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะ 
เวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน การขายโดยวิธี
ทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคา
ทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณา ราคาที่ซื้อขาย
กันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และ ควรมี 
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ ที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษาด้วย ซึ่งกรณีนี้ 
สถานศึกษาอาจจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
 2.    แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
          3.   โอน ให้โอนแก่ หน่วยงานของรัฐ   องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 4.  แปรสภาพหรือท าลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ตัวอย่างการแปรสภาพ 
เช่น เก้าอ้ีนักเรียนช ารุด   จ านวน  10 ตัว  ก็น าขาและพนักพิง  มาแปรสภาพจัดท าเป็นเก้าอ้ีตัวใหม่ หรือ 
น าเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก แต่ถ้าหากโดยสภาพของ
พัสดุอยู่ในสภาพ  ผุพัง ไม่สามารถน าไปแปรสภาพได้ก็ให้ท าลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น  
 การด าเนินการตามข้อ 1–4   โดยปกติจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งการ  
 



 
 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องทางการเงินที่ก าหนดของ สถานศึกษา  รวมถึงข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี 
ตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ข้อ 216 

 

การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
ข้อ 217  ก าหนดว่า ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือ 
มีตัวพัสดุอยู่ แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)   ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000.- บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 (2)   ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
       (ก)   ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ ในอ านาจของกระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติ 
       (ข)   ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
       (ค)   หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 การจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  เมื่อด าเนินการจ าหน่ายพัสดุตามข้อ 215 และจ าหน่ายเป็นสูญ 
ตามข้อ 217  เสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี  หรือทะเบียนทันที และจัดท ารายงานตาม
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 218 โดยรายงาน 
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น พร้อมกับจัดท าส าเนารายงานต่อผู้ที่เก่ียวข้องตามระเบียบฯ   ดังนี้ 
 1.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 
 2.   ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี  
 3.   ปลัดกระทรวงการคลัง   (กรณีจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ) 
 ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(ก าหนดราคาซื อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมไม่เกิน  500,00  บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ
คณะกรรมการ 
ประเมินราคา 
ขั้นต่ า 

1.ประเมินนาคาขั้นต่ าก่อน 
   การขายโดยวิธี 
   เฉพาะเจาะจง 

เมื่อไดร้ับค าสั่ง   คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าด าเนินการประเมิน 
ราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. กรณีที่เป็นพัสดุ ที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขาย 
   กันตามปกติ   ในท้องตลาดหรอืราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุ 
   นั้น  ณ    เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา 
   ตามความเหมาะสม 
2. กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
    ประเภท ชนิดของ   พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้ง 
    ของพัสดุด้วย  
ทั งนี   ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
ประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐด้วย 

เจ้าหน้าท่ี    
 

2. จัดท าบันทึกขออนุมัติ         เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขัน้ต่ าก่อนการขายประเมินราคาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว     เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกสรุปรายงานของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางขั้นต่ าเสนอต่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ     เพื่อพิจารณา
ด าเนินการจ าหน่ายพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เจ้าหน้าท่ี 3.ติดต่อผูซ้ื้อ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมตัิและให้ เจ้าหน้าที่ ด าเนินการตดิต่อผู้ซื้อ
และด าเนินการขายพัสดุนั้น โดยจดัท าเอกสารการซื้อ/ขายมอบไว้ตอ่กัน 

เจ้าหน้าท่ี 4.รายงานการจ าหน่ายและ
การขออนุมัติลงจ่ายพัสดุ
ออกจากบัญชีหรือ 
ทะเบียนคุม 

เมื่อด าเนินการขายพสัดุเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ ปฏบิัติดังนี ้
-   น าเงินรายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองคลังเพื่อเป็นเงินรายได้ 
-  ขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชีหรือทะเบียนคุมทันที 
-   ส่งรายงานให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วัน 
    ลงจ่ายพัสดุนั้น 
-  เก็บเอกสารรวมเรื่องไว้ใหเ้รียบร้อยเพื่อรอการรับตรวจสอบจาก 
   หน่วยตรวจสอบภายใน   ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  หรือหนว่ยงาน 
   อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ :  ขั้นตอนปฏิบัติการจ าหน่ายพัสดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีนี้ สามารถนาไปปรบัใช้ในการขายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส ์
                เช่น   โทรศัพท์   แท็บเล็ต   ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐทีห่น่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าว 
                พ้นจากหน้าท่ี หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่ก าหนดราคาซื้อหรือได้มาของทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 



การจ าหน่ายพัสดุ โดยแลกเปลี่ยน 
กรณีแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชนก าหนดราคาซื อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน  

500,000บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตกลงราคากัน ถ้าเกินให้น าวิธีจัดซื อมาใช้โดยอนุโลม 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าท่ี 1.จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเสร็จสิ้นเรยีบร้อย (โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า) แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกสรปุ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อขออนุมัติแลกเปลี่ยน 
 โดยระบ ุ
1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการแลกเปลีย่น 
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน 
3. ราคาซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนและราคาที่จะแลกเปลี่ยน 
   โดยประมาณ 
4. พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน 
    ของรัฐหรือเอกชน 
5. กรณีแลกเปลี่ยนกับเอกชนให้ระบุวิธีการแลกเปลี่ยนพสัดุพร้อมเหตุผล 
   โดยเสนอให้น าวิธีซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสด ุ
  ที่จะน าไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดม้ารวมกันไมเ่กิน 500,000 บาท 
  จะเสนอให้ใช้วิธี เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาแลกเปลีย่นกันก็ได้ 
6. การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
  คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ด าเนินการแลกเปลีย่นและ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารทั้งหมด 
  ให้กับคณะกรรมการดังกล่าวเพือ่ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
แลกเปลีย่น 

2.ด าเนินการแลกเปลี่ยน เมื่อคณะกรรมการแลกเปลี่ยน ไดร้ับเอกสารทั้งหมดจากเจ้าหน้าท่ีแล้ว  
ให้ด าเนินการตามค าสั่ง ในกรณีแลกเปลีย่นพัสดุกับเอกชน ให้คณะกรรมการ
มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.ตรวจสอบและเมินราคาพัสดุทีต่อ้งการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจบุันของ 
  พัสดุนั้น 
2. ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ 
   ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนเว้นแตพ่ัสดุเก่าทีไ่ด้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้น 
   จะเป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์หรอื 
   เพี่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
3.  เปรยีบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคา 
    ที่ประเมิน และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือว่าตาม 
    ราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป 

 
 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ

  4. ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
5. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 
6. ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตัิตามระเบียบฯ ข้อ 175  โดยอนุโลม  
หมายเหตุ :    การแลกเปลีย่นพัสดุของหน่วยงานกับหน่วยงานของรัฐ 
ด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 

คณะกรรมการ
แลกเปลีย่น 

3. สรุปรายงานผล 
   การแลกเปลีย่น 

คณะกรรมการสรุปรายงานข้อมูลของการแลกเปลีย่นเสนอต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมตัิการแลกเปลีย่น   (กรณี ถ้าต้องการ 
เพิ่มเงินต้อง แจ้งฝ่ายงบประมาณเพื่อด าเนินการตั้งงบประมาณรองรบั 
ค่าใช้จ่ายก่อนถึงจะอนุมัติแลกเปลีย่นได้) 

คณะกรรมการ
แลกเปลีย่น 

4.การส่งมอบพัสดุ/ 
  รายงานผลการด าเนินการ 
  แลกเปลี่ยนพัสด ุ

เมื่อไดร้ับอนุมัติแลกเปลี่ยน ให้นัดวันส่งมอบ และตรวจรบัพัสดุที่แลกเปลี่ยน 
และจัดท าหลักฐานการ ส่ง – มอบ ไว้ต่อกันด้วย  เมื่อด าเนินการแลกเปลีย่น
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแลกเปลี่ยนรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ด าเนินการ
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญช ีหรือทะเบียนคุมต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 5.รายงานขออนุมัติลง 
  จ่ายพัสดุออกจากบัญชี/ 
  ทะเบียนคุม 

เจ้าหน้าท่ีสรุปรายงานผลด าเนินการแลกเปลี่ยนพสัดุตามรายงานของ 
คณะกรรมการแลกเปลีย่น เพื่อขออนุมัติลงจ่ายออกจากบญัชี หรือ 
ทะเบียนคุม  พร้อมควบคุมพัสดุทีไ่ด้มา และรายงานให้ กองคลังทราบ 
เพื่อด าเนินการจัดท างบทรัพยส์ิน และแจ้งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับครภุณัฑ์    โดยให้ส่งส าเนา 
หลักฐานแนบไปพร้อมกันด้วย  และรวบรวมเอกสารการแลกเปลี่ยน 
เพื่อรอรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน   ส านักตรวจเงิน 
แผ่นดินจังหวัด     หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ : การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็น
จะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1.  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่การแลกเปลี่ยนที่ต้อง 
    จ่ายเงินเพิ่ม ให้ท าข้อตกลงกับส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน    
2.  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิด ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ หรือ 
    หน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   (ตามข้อ 1  -  2 ควรเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบก่อนด าเนินการ) 
3.  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้แลกเปลี่ยนได้ 
4.  การแลกเปลี่ยนพัสดุต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    ตามข้อ 11   ของระเบียกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
    จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก่อนการแลกเปลี่ยนตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
    ที่ กค(กวจ) 0405.2/056102   ลงวันที่  29 ธันวาคม   2560    เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ 
    แลกเปลี่ยนพัสดุ    



การจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธกีารโอนให้ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ 
สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 

(ไม่ก าหนดราคาซื อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมกัน) 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ
เจ้าหน้าท่ี 1.จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกสรุปรายงานของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

น ามาวิเคราะห์ว่าทรัพยส์ินประเภทอะไรที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ
อีกต่อไป หรือสิ้นเปลื้องมากถ้าใช้ต่อไป และสมควรโอนให้หน่วยงานอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต้องใช้ในทรัพย์สินนั้น เสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาด าเนินการโอนทรัพยส์ินต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 2.ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน 
รับโอน 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมตัิแล้วให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานอ่ืนมารับพัสดุ วัน เวลา สถานท่ีให้ชัดเจน และให้จัดท า 
หลักฐานการส่งมอบไวต้่อกันด้วย  กรณีโอนทรัพยส์ินให้ องค์การสถาน 
สาธารณกุศล  โดยมหีลักเกณฑด์ังนี้ 
1. องค์สถานสาธารณกุศลใดมิได้มรีายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ในประกาศ 
   ราชกิจจานุเบกษาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47  (7)  (ข)   
   ถ้าหน่วยงานองค์การสถานสาธารณกุศลนั้น มีความประสงค์จะรบัโอน 
   ทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งรัฐนั้นจะไมส่ามารถโอนทรัพยส์ิน 
   ให้กับองค์การสถานสาธารณกุศลนั้นได ้
2. องค์การสถานสาธารณกุศลใดมรีายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ใน 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47  (7)  (ข)    
รัฐนั้นจะสามารถโอนให้กับองค์การสถานสาธารณกุศลนั้นได้ 

เจ้าหน้าท่ี 3.รายงานการจ าหน่ายและ 
   การขออนุมัติลงจ่ายพัสด ุ
   ออกจากบัญชีหรือ  
   ทะเบียนคุม 

เมื่อด าเนินการโอน พัสดุเรยีบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ ปฏบิัติดังนี ้
-  ขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชีหรือทะเบียนคุมทันที 
-  ส่งรายงานให้ส านักตรวจเงินแผน่ดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่ 
  วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
-  เก็บเอกสารรวมเรื่องไว้ใหเ้รียบร้อยเพื่อรอการรับตรวจสอบจาก 
   หน่วยตรวจสอบภายใน    ส านกัตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด   หรือ 
   หนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ :   1.การโอนหรือรับโอนทรัพย์สิน เห็นควรรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบก่อนเสมอ   ถึงแม้ระเบียบที่เกี่ยวข้องมิ ได้ 
                   ก าหนดไว้ก็ตาม   เพ่ือความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
                2.กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ข้อ 203 ต่อไป หากพัสดุ 
ที่ได้มาจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย  ให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการโดย มิต้อง
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 215 (3) ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยแต่อย่างใด และกรณีหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบลงทุน งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอื่น และงบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนทรัพย์สนิที่ยังไม่หมดความจ าเป็นหรือ 
สิ นเปลืองค่าใชจ้่ายถ้าหากใช้งานต่อไปจะต้องขออนุมัติยกเว้นตอ่คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป  ตามหนังสือด่วน 
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546   ลว 11 ธ.ค.2561 



 

การจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธแีปรสภาพหรือท าลาย 
(ไม่ก าหนดราคาซื อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมกัน) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ
คณะกรรมการ 
ประเมินราคา 
ขั้นต่ า 

1.ประเมินราคาขั้นต่ าก่อน  
   การแปรสภาพหรือท าลาย 

เมื่อไดร้ับค าสั่ง  คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าด าเนินการประเมนิราคา 
โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี ้
1.  กรณีที่เป็นพัสดุ ที่มีการจ าหนา่ยเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อ 
     ขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบนัของ 
     พัสดุนั้น  ณ    เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา 
     ตามความเหมาะสม 
2. กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ   
    ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้ง 
    ของพัสดุด้วยทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาใหค้วาม 
    เห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐด้วย 

เจ้าหน้าท่ี 2.จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขัน้ต่ าเรยีบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีจดัทา
บันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กับ 
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า พร้อมเสนอความคิดเห็นเพื่อขออนุมัต ิ
แปรสภาพหรือท าาลายพัสดุนั้น โดยระบุ เหตผุลและวิธีการท าลายให้ชัดเจน 
และช้ีแจงด้วยว่าแปรสภาพเป็นอะไร และจะน าวัสดุที่ได้จากการแปรสภาพไป
ใช้ประโยชน์อะไร หรือขายแล้วน าเงินเข้าคลัง เพื่อเป็นรายได ้ พร้อม 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรสภาพหรือท าลาย เพื่อด าเนินการท าลาย
ซากพัสดุ  เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ี 3.ด าเนินการส่งมอบเอกสาร เมื่อไดร้ับอนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการแปรสภาพ 
หรือท าลายแล้ว  เจ้าหน้า ท่ีส่งเอกสารทั้งหมดใหค้ณะกรรมการแปร 
สภาพหรือท าลาย โดยช้ีแจงเหตผุลและวิธีการท าลายให้ชัดเจน และ 
ช้ีแจงด้วยว่าแปรสภาพเป็นอะไร และจะน าวัสดุทีไ่ด้จากการแปรสภาพ 
ไปใช้ประโยชน์อะไร  หรือขายแลว้น าเงินเข้าคลัง เพื่อเป็นรายได ้

คณะกรรมการ 
แปรสภาพหรือ 
ท าลาย 

4.ด าเนินการแปรสภาพหรือ 
ท าลาย 

เมื่อไดร้ับค าสั่งให้แปรสภาพหรือท าลายพัสดุ  ให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามค าสั่งอย่างเคร่งครดั รอบครอบและเป็นไปด้วยความ 
ระมัดระวัง  เมื่อด าเนินการการเรยีบร้อยแล้ว คณะกรรมการแปรสภาพหรือ 
ท าลายสรุปรายงานผลการด าเนินงานการแปรสภาพหรือท าลายเสนอ 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 



 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าท่ี 5.ขั้นตอนรวบรมเอกสาร
เพื่อ 
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อไดร้ับแจ้งจากคณะกรรมการแปรสภาพหรือท าลายว่าด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้วตามค าสั่ง  เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการดังนี ้
1. ลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชีหรือทะเบียนคุมทันที  พร้อมรายงานกองคลัง 
    เพื่อจัดท างบทรัพย์สินให้เป็นปจัจุบัน 
2. กรณีน าวัสดุที่เหลือจากการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในราชการ  
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคมุพัสดุตาม  จ านวน   ชนิด ประเภท 
    ของวัสดุนั้น 
3. แจ้งส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่าย 
   พัสดุนั้น 
4. รวบรวมจัดเก็บเอกสารการแปรสภาพท้ังหมดให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
   เพื่อรอรับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักตรวจเงิน  
   แผ่นดินจังหวัด  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ : กรณีการน าวัสดุที่ได้จากการแปรสภาพหรือท าลายโดยวิธีการขายให้ ด าเนินการ ดังนี  

1. กรณีราคาซื อหรือได้มารวมกันของพัสดุที่แปรสภาพหรือท าลายเกิน 500,000 บาท  
           ให้ด าเนินการขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่เป็นผลดีให้ใช้วิธีจัดซื อมาใช้โดยอนุโลม 
      2.  กรณีราคาซื อหรือได้มารวมกันของพัสดุที่แปรสภาพหรือท าลายไม่เกิน 500,000 บาท 

จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตกลงราคากัน โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 15  
บทก าหนดโทษ 

  มาตรา 120  ผู้ใดเปน็เจ้าหนาที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้ 
เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติ นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยทุจริต  
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ   
  ผู้ใดเป็นผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง   ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี  
ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง มาตรา  121    ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  31  หรือค าสั่งของ  คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา  45  และคณะกรรมการวินิจฉัย
หรือคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไมป่ฏิบัติ ตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ด าเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่........................................................... วันที…่………………………………………………………………….. 
เร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................................................  
 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ.2560 ข้อ 213 
ก าหนดให้ภายในเดือนสดุท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสด ุ ตามข้อ 205 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี  
ที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปงีบประมาณ เป็นต้นไปว่าการรับจา่ยถูกต้องหรือไม่พสัดุคงเหลือมตีัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพสัดุใดช ารดุ เสือ่มสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจ่ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันท าการ 
  เพื่อให้การด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  1 ปีท่ีผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งไดร้ับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ท่ี 1340/2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับ การจดัซื้อจัดจา้งและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  
สั่ง ณ วันที่  24  สิงหาคม 2560 จึงขอแต่งตั้งบุคคลผูม้ีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  1....................................................................    ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................    ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................    ต าแหน่ง    กรรมการ 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 

                                                (ลงช่ือ)                                              เจ้าหน้าท่ี 
             (...........................................................) 
                                               ต าแหน่ง........................................................... 
 
                                                (ลงช่ือ)                                          หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                   
                                                        (.......................................................)                                        
                                               ต าแหน่ง........................................................ . 
 

                                     เห็นชอบ 

                                     ด าเนินการตามเสนอ 
 
                                                         (...........................................................................) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรยีน…………………………………………………….. 



 
 

                                               ค าสั่งโรงเรียน........................................................... 
                                                         ที่ ......................./..................... 
                                               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
                                                              …………………………………. 
 

  อาศยัอ านาจตามความในข้อ  213   แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1340/ 2560    
เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  สั่ง ณ วันที่  24  สิงหาคม 2560    
จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็น คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  โดยให้ท าการตรวจสอบ    
การรับ จ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นโดยเริ่ม 
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณ เป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือ 
พัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้อ านวยการ 
โรงเรียน  ภายใน  30  วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ   
  1. ……………………………………………..    ต าแหน่ง..........................................    ประธานกรรมการ   
  2. …………………………………………….     ต าแหน่ง…………………………………….    กรรมการ   
  3. ……………………………………………..    ต าแหน่ง…………………………………….     กรรมการ  
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  
อย่างสูงสุด โดยเคร่งครัด       
            

                                                             สั่ง  ณ  วันที่ 
 
                                                                            (ลงชื่อ.............................................................                                               
                                                                                   (............................................................) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
 



บัญชีรายการพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ  สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ 

โรงเรียน.......................................................... 

ปีงบประมาณ ......................... 
เอกสารหมายเลข  3 

ท่ี รายการ รหสั 
รายการเสียหายหรือไม่ใชใ้นราชการ  รายการรับ  ราคาตามทะเบียน 

ช ารุด เส่ือมสภาพ สูญ 
 ไม่
ใช้  

เหตุผลทีจ่ าหน่าย อยา่งไร ว.ด.ป. 
ดว้ยเงิน
อะไร 

ราคาต่อหน่วย 
ราคาหลงัคิดค่า

เส่ือม 
หมายเหตุ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ           ลงชื่อ......................................................กรรมการ          ลงชื่อ.......................................... ...........กรรมการ 
      (.....................................................)                                       (........... ..........................................)                          (.....................................................) 
ต าแหน่ง.................................................                                 ต าแหน่ง............................. ......................                    ต าแหน่ง................................................. 
 



 

                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน...........................................................  

ที ่                             วันที่    ......................................... 

เรื่อง    รายงานตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ประจ าปี  ........................................... 
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 

            ตามค าสั่งโรงเรียน....................................................   ที่  ......................./.....................     
ลงวันที่.................................................... ตามท่ีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  ประจ าปี 
งบประมาณ......................  วา่มี การรับ – จ่ายพัสดุ  ถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียน หรือพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด  ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ   ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตั้งแต่วันที่.........................................  .สิ้นสุดการตรวจสอบ    วันที่..........................................   นั้น  
 

           คณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี.............................   ดังนี้ 

1. บัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ ปรากฏว่า ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ 
2. การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ณ วันที่  30  กันยายน.....................  ปรากฏว่า วัสดุคงเหลืออยู่

ตรงตามบัญชี และทะเบียนครุภัณฑ์ 
3. การตรวจสอบพัสดุ ปรากฏว่า มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ จ านวน........................รายการ   คือ  
       (ตามเอกสารหมายเลข 3)                                                                                                                
4.    พัสดุไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จ านวน...........................รายการ 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    (ลงชื่อ).................................... ........... ประธานกรรมการ  
            (..............................................) 

     (ลงชื่อ)................................................ กรรมการ 
            (..............................................) 
 

    (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ  
            (..............................................) 



 

                                 ค าสั่งโรงเรียน.......................................................................         

                                                   ที ่           /2562 

                                          เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
                                                         ................................. 
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี......................  รายงานว่ามีพัสดุช ารุด 
 เสื่อมคุณภาพตามบัญชีรายการพัสดุช ารุด 
 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 112  มาตรา  113  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2560   เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าครุภัณฑ์ ช ารุด เสื่อมสภาพ เนื่องมาจากสาเหตุใด  
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
  1.............................................................. ......    ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 

   

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                สั่ง ณ วันที่................................................... 
                                                                     (..............................................) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................      
 

 

 

 



                                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่                                วันที่   ……………………………………….. 

เรื่อง    การสอบหาข้อเท็จจริง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
 

  ข้าพเจ้า...............................................  ต าแหน่ง ................................................ 
ขอให้ถ้อยค าต่อ (คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง) 
  1....................................................................     ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
ด้วยความจริงดังน้ี 

  ข้าพเจ้า  ...........................................     รับราชการ   ต าแหน่ง  ............................................... 
ได้มาปฏิบัติโรงเรียน................................................  จนถึงปัจจุบัน   
พัสดุทั้ง...............................................รายการ  ใช้การไม่ได้เนื่องจาก 

1.  ครุภัณฑ์  มีอายุการใช้งานตั้งแต่   2 – 20 ปีขึ้นไป 
2.  มีสภาพช ารุด  และเสื่อมสภาพมาก  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 

ซึ่งการช ารุดนี้เกิดจากการใช้ตามปกติ  มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ใด 
  3.  หากท าการซ่อมแซม  จะสิ้นเปลืองงบประมาณ  การใช้เลยไม่คงทน  ไม่คุ้มกับงบประมาณ 
  ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดี  และมิได้ถูกข่มขู่ประการใด  ได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้ว     รับรอง 
ว่าถูกต้องและเห็นควรจ าหน่ายได้  โดยวิธีการตกลงราคา 
 

      (ลงชื่อ)............................................... ผู้ให้ถ้อยค า 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 



                                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่                                วันที่   ……………………………………….. 

เรื่อง    การสอบหาข้อเท็จจริง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
 

  ข้าพเจ้า...............................................  ต าแหน่ง ................................................ 
ขอให้ถ้อยค าต่อ (คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง) 
  1....................................................................     ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
ด้วยความจริงดังน้ี 

  ข้าพเจ้า  ...........................................     รับราชการ   ต าแหน่ง  ............................................... 
ได้มาปฏิบัติโรงเรียน................................................  จนถึงปัจจุบัน   
พัสดุทั้ง...............................................รายการ  ใช้การไม่ได้เนื่องจาก 

1.  ครุภัณฑ์  มีอายุการใช้งานตั้งแต่   2 – 20 ปีขึ้นไป 
2.  มีสภาพช ารุด  และเสื่อมสภาพมาก  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 

ซึ่งการช ารุดนี้เกิดจากการใช้ตามปกติ  มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ใด 
  3.  หากท าการซ่อมแซม  จะสิ้นเปลืองงบประมาณ  การใช้เลยไม่คงทน  ไม่คุ้มกับงบประมาณ 
  ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดี  และมิได้ถูกข่มขู่ประการใด  ได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้ว     รับรอง 
ว่าถูกต้องและเห็นควรจ าหน่ายได้  โดยวิธีการตกลงราคา 
 

      (ลงชื่อ)............................................... ผู้ให้ถ้อยค า 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 



                                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ที ่                                วันที่   ……………………………………….. 

เรื่อง    การสอบหาข้อเท็จจริง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
 

  ข้าพเจ้า...............................................  ต าแหน่ง ................................................ 
ขอให้ถ้อยค าต่อ (คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง) 
  1....................................................................     ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
ด้วยความจริงดังน้ี 

  ข้าพเจ้า  ...........................................     รับราชการ   ต าแหน่ง  ............................................... 
ได้มาปฏิบัติโรงเรียน................................................  จนถึงปัจจุบัน   
พัสดุทั้ง...............................................รายการ  ใช้การไม่ได้เนื่องจาก 

1.  ครุภัณฑ์  มีอายุการใช้งานตั้งแต่   2 – 20 ปีขึ้นไป 
2.  มีสภาพช ารุด  และเสื่อมสภาพมาก  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานแล้ว 

ซึ่งการช ารุดนี้เกิดจากการใช้ตามปกติ  มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ใด 
  3.  หากท าการซ่อมแซม  จะสิ้นเปลืองงบประมาณ  การใช้เลยไม่คงทน  ไม่คุ้มกับงบประมาณ 
  ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดี  และมิได้ถูกข่มขู่ประการใด  ได้อ่านข้อความทั้งหมดแล้ว     รับรอง 
ว่าถูกต้องและเห็นควรจ าหน่ายได้  โดยวิธีการตกลงราคา 
 

      (ลงชื่อ)............................................... ผู้ให้ถ้อยค า 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 
 

      (ลงชื่อ)................................................  กรรมการ 
              (................................................) 



                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน.................................................... 
ที ่                                     วันที่   ................................................ 
เรื่อง    รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
 

  ตามค าสั่งโรงเรียน.....................................  ที.่................/..................ลงวันที่.............................  
ตามท่ีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  ประจ าปีงบประมาณ.............. คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ได้รายงานผลว่า  มีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ จ านวน...........................รายการ คือ 
(ตามเอกสารหมายเลข 3.)  ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 

  เห็นสมควร แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขาย   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  1....................................................................     ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและลงนามในค าสั่ง 
 
 

      (.................................................) 
         เจ้าหน้าที่พัสดุ................................................. 

 
 
       

 
 
 
 
 
 



   
                                 ค าสั่งโรงเรียน.......................................................................         

                                                   ที ่           /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขาย/วิธีเฉพาะเจาะจง 
................................ 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ช ารุด ประจ าปี .........................    
ของโรงเรียน...................................................... มีสภาพช ารดุขอจ าหน่ายออกจากทะเบียนพัสดุ  
จ านวน..............................รายการ    ตามบัญชี  พัสดุช ารุด  สาเหตุเนื่องจากสภาพการใช้งานตามปกติ    
 

   ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามข้อ 215 (1) (ก)    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   และอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 
1340/2560   ลงวันที่  24  สิงหาคม  2560   เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   ส่วนที่ 4  การจ าหนา่ยพัสดุ    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อราชการ  
 

  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขาย  ครุภัณฑ์ท่ีช ารุด  ดังกล่าว  ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 

  คณะกรรมการด าเนินการขายวิธีเฉพาะเจาะจง  ข้อ 215 (1) (ก) 
  1....................................................................     ต าแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 
  3....................................................................     ต าแหน่ง    กรรมการ 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                        สั่ง  ณ  วันที่..................................................... 
 
                                                                                 (.....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................   
   
 

 



ใบเสนอราคา 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................ 

  ข้าพเจ้า ............................................  อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที่..............ต าบล.................... 
อ าเภอ...............................  จงัหวัด..................................   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี................................................ 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในการขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราคาต่อไปแล้วเป็นอย่างดี 
  ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อพัสดุ   ดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคา/หน่วย จ านวน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 รวมเป็นเงิน ........  รายการ   

 

1. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา  15  วัน    นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
2. ก าหนดรับมอบพัสดุตามรายการข้างต้น  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับ 

พิจารณาให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 

                                      เสนอมา  ณ  วันที่................................................ 

 

                                                  (ลงชื่อ).................................................... ผู้เสนอราคา 

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



                              บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน........................................................... 

ที ่                                วันที่  .................................................... 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการขายของคณะกรรมการด าเนินการขายและการจ าหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... 

  ตามท่ีโรงเรียน......................................................  ได้ท าขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ  215 (1) (ก)  ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  จ านวน.....................รายการ   นัน้ 
  คณะกรรมการด าเนินการขายได้ร่วมกันพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาซื้อแล้วปรากฏว่า 
มีผู้เสนอราคาซื้อ  จ านวน .................ราย  คือ 

1. นาย/นาง/นางสาว..................................................  เสนอราคาซื้อเป็นเงิน.....................บาท                            
(......................................................... ) 
 

  ผลปรากฏว่าผู้เสนอราคาซื้อพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ   เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างสูงสุด คณะกรรมการด าเนินการขาย จึงมีมติเห็นสมควรขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อ
ให้กับ นาย/นาง/นางสาว..................................................   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
1. เห็นควรอนุมัติขายพัสดุฯ ให้กับ  นาย/นาง/นางสาว..................................................  ตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการขายพิจารณา  ในราคา.....................บาท  (..................................) 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ 

               (ลงชื่อ)................................................. ประธานกรรมการ 
                                (.....................................................) 
 

   (ลงชื่อ)................................................. กรรมการ 
                                (.....................................................) 
 

   (ลงชื่อ)................................................. กรรมการ 
                                (.....................................................) 

 

 



ที่  ศธ. 04018.                        โรงเรียน....................................................................................  
               ต าบล....................... อ าเภอ..................... ...  
                                                                               จังหวัด.................................   
  

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

เรื่อง    การจ าหน่ายพัสดุ  

เรียน     .................................................................. (ผู้ชนะการเสนอราคา)    
 

                     ตามท่ีโรงเรียน.................................................................................   ได้ประกาศขายพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ   
จ านวน...............รายการ ท่านได้เสนอซื้อพัสดุดังกล่าว  จ านวน .....................บาท (..............................................) 
ใบเสนอราคาลงวันที่................................................... นั้น  
 

 โรงเรียน.................................................................................   ได้คัดเลือกอนุมัติให้ท่านเป็นผู้ซื้อพัสดุดังกล่าว  
จ านวน  จ านวน .....................บาท (..............................................)          ดังนั้น จึงให้ท่านไปท าสัญญาซื้อขาย   
ในวันที่...................................................... เวลา.................................. น.   ณ  โรงเรียน..........................................................................  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                             (....................................) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน.........................................................      
   

 

 

 

 

 

 

                



                                       บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2     

ที ่                                    วันที่......................................................... 
เรื่อง    ท าสัญญาซื้อขายพัสดุ  
 

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรยีน.................................................... 
 

  โรงเรียน..................................................................................  ได้แจ้งให ้ นาย/นาง/นางสาว.........................................  
มาท าสัญญาซื้อขายพัสดุที่ช ารุด นั้น 
 

  บัดนี้  นาย/นาง/นางสาว.........................................  ได้มาท าบันทึกตกลงซื้อพัสดุช ารุด   
ที ่โรงเรียน..................................................................................  เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม 
 
 
                                                                (นางกัลยรัตน์  ถ้ าแก้ว) 
                                                             เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกตกลงซื อขายพัสดชุ ารุด 

  บันทึกฉบับนี้ท าข้ึน  ณ  โรงเรยีน..................................................................................  ที่อยู่  ต าบล……………………….  
อ าเภอ……………………..………  จังหวัด…………………………………….   วันที่.................................................................
ระหว่าง  โรงเรียน.......................................................................  โดย...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................  
ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1340/2560    ลงวันที่   
24  สิงหาคม  2560   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ขาย”   ฝ่ายหนึ่งกับ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................
บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่...............  ต าบล....................  อ าเภอ.........................  จังหวัด..................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกตกลงซื้อขายนี้เรียกว่า   “ผู้ซื้อ”  อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญา  ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ผู้ซื้อและผู้ขาย  ทั้ง  2  ฝ่าย  ตกลงซื้อขายพัสดุช ารุดต่อกัน  จ านวน...................รายการ               
เป็นเงิน............................บาท  (................................................)  โดยผู้ขายจะมอบพัสดุทั้งจ านวนให้กับผู้ซื้อ  
เมื่อผู้ซื้อได้จ่ายเงินเต็มจ านวนแล้วเท่านั้น  ดังนี้ 

1. ..........................................  จ านวน....................รายการ 
2. ..........................................  จ านวน....................รายการ 
3. ..........................................  จ านวน....................รายการ 
4. ..........................................  จ านวน....................รายการ 
5. ..........................................  จ านวน....................รายการ 

    ข้อ 2  ผู้ซื้อจะต้องขนย้ายพัสดุไปจาก โรงเรียน.....................................................................................................   
ภายใน  7  วัน  หากเกินระยะเวลาก าหนด  ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่พึงเกิด  

  ข้อ 3  กรณีมีพัสดุช ารุดสูญหายภายหลังจากการรับมอบ  ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบในเหตุที่เกิดข้ึน 
โดยเด็ดขาด 
  บันทึกฉบับนี้ท าขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตกลงกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ า
พยาน 
 

ลงชื่อ..............................................  ผู้ขาย 
                                           (...............................................) 

 

ลงชื่อ..............................................  ผู้ซื้อ 
                                           (...............................................) 

 

 ลงชื่อ..............................................  พยาน 
                                           (...............................................) 
                                      ลงช่ือ......................................................  พยาน 
                                           (...............................................) 

 



ที่  ศธ. 04018.                         โรงเรียน....................................................................................... 
                   ต าบล......................... อ าเภอ........................   
                                                                               จังหวัด................................................. 
  
                         วันที่.............................................. 

เรื่อง  รายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี..................... 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี........................................          จ านวน  1  ชุด 
 

            ด้วย โรงเรยีน...........................................................................................   ได้ตรวจนับพัสดุประจ าปี……………………… 
และได้จ าหน่ายพัสดุบางรายการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2    จึงขอน าส่งรายงานการ
จ าหน่ายพัสดุประจ าปี...............................  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ   

 

                     (.....................................) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................................................    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  ศธ. 04018.                         โรงเรียน....................................................................................... 
                   ต าบล......................... อ าเภอ........................   
                                                                               จังหวัด................................................. 
  
                         วันที่.............................................. 

เรื่อง  รายงานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี..................... 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี........................................          จ านวน  1  ชุด 
 

            ด้วย โรงเรยีน...........................................................................................   ได้ตรวจนับพัสดุประจ าปี……………………… 
และได้จ าหน่ายพัสดุบางรายการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2    จึงขอน าส่งรายงานการ
จ าหน่ายพัสดุประจ าปี...............................  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                            ขอแสดงความนับถือ   

 

                     (.....................................) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................................................    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิ
และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์

แนวทางการจัดทําหนัวสอืรบัรองบาํเหน็จแนวทางการจัดทําหนัวสอืรบัรองบาํเหน็จแนวทางการจัดทําหนัวสอืรบัรองบาํเหน็จ
คํ�าประกันระบบ E-PENSIONคํ�าประกันระบบ E-PENSIONคํ�าประกันระบบ E-PENSION

นางสาวนิภาดานางสาวนิภาดานางสาวนิภาดา      วงษ์น้อยวงษ์น้อยวงษ์น้อย



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension 

 
 
 

 
 
 
 

ของ 
นางสาวนิภาดา  วงษ์น้อย 
ต้าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



 
ค ำน ำ 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จ
บ านาญ  เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  และการบริการ
ให้แก่ข้าราชการในสังกัด  การปฏิบัติหน้าที่ด้านบ าเหน็จบ านาญ    ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ  เนื่องจากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตัวเงิน  และผู้มีสิทธิรับเงิน 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญเล่มนี้  ผู้จัดท าได้ศึกษาจากระเบียบ  ข้อบังคับ  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจากเว็บไซด์ต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญให้มีประสิทธิภาพ  และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  
 การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นหน้าที่ค่อนข้างหนัก  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบสูง  
และจะต้องศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  หรือ
ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 

       น.ส.นิภำดำ  วงษ์น้อย 
       ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

                                                                           หน้ำ 
วัตถุประสงค์             1 
ขอบเขต             1 
ค าจ ากัดความ             1 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ            2 
สรุปกระบวน แนวทางการจัดท าหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกันในระบบ e-pension  3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           5 
เอกสารอ้างอิง            38 
แบบฟอร์มท่ีใช้           38 
ภาคผนวก           39
   
 
 
 

 



 

๑ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
แนวทางการจัดท้าหนังสอืรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension 

 
๑. วัตถุประสงค ์

   1.1 การจัดท้าคู่มือการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกัน เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 และผู้เกี่ยวข้องสนใจ มีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่อง
กระบวนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บ้าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2557 พ.ร.บ.กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ(ฉบับที่ 7,26 ) พ.ศ.2553 กฎกระทรวงการคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554  ได้น้ามาปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

  1.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้ท้างานได้
อย่างมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
     1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
     2.  ขอบเขต 
             คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension เป็นการให้
แนวทางในการปฏิบัติในการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension ไว้เป็น 2 กรณี ที่มีการปฏิบัติที่
คล้ายกัน คือ กรณีข้าราชการบ้านาญ และกรณี ลูกจ้างประจ้าที่ขอรับบ้าเหน็จรายเดือน  
                     บ้าเหน็จค ้าประกันของข้าราชการบ้านาญ เริ่มใช้โดยออกเป็นกฎกระทรวงคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการน้าสิทธิ ในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ 
                     ส้าหรับลูกจ้างประจ้าซึ่งขอรับบ้าเหน็จรายเดือน การใช้บ้าเหน็จค ้าประกันของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือ ใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0506.5/ว106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 
                     คู่มือนี รวบรวมการปฏิบัติงานจากการท้างานที่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  
เขต 2 เหมาะส้าหรับใช้กับหน่วยงานส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2และสามารถน้า
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ได้ตามสมควร 
 
     3.  ค้าจ้ากัดความ 
                     “ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการรับ - ส่งข้อมูลกับสถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง
กับการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
                     “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกตามระบบบ้าเหน็จบ้านาญ (e-pension) 
                     “ค้าร้อง” หมายความว่า ค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน 
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                     “บ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า บ้าเหน็จรายเดือนหรือบ้าเหน็จพิเศษรายเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                     “ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบ้าเหน็จพิเศษรายเดือนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                     “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้
เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
                     “สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในก้ากับของกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์
ของเอกชน หรือสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งได้ท้าการบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนขอกู้เงิน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนด 
 
     ๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension มีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบในการ 
ด้าเนินการ ประกอบด้วย 

4.๑ ผู้แสดงเจตนาขอรับหนังสือรับรองฯ มีหน้าที่ จัดหาเอกสารหลักฐานต่างๆ มาประกอบการ
ตรวจสอบ 
      4.๒ ผู้ปฏิบัติส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ จากผู้แสดงเจตนาฯ ด้าเนินการ
ขั นตอนเสร็จแล้วน้าส่งกรมชลประทาน 
  4.๓ หัวหน้างาน ส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติ และสามารถด้าเนินการบันทึกข้อมูล
ยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรอง และส่งข้อมูลไปให้คลังจังหวัดออกหนังสือรับรองฯ 
  4.๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย ลง
นามรับรองข้อมูลในค้าร้องขอ 
  4.๕ เจ้าหน้าที่(ฝ่ายบ้าเหน็จบ้านาญ) มีหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้แสดงเจตนาให้ถูกต้อง ในฐานะ
นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ 
  4.๖ กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วออกหนังสือ
รับรอง ให้แก่ผู้ยื่นค้าร้องทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ที่แจ้งไว้ 
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สรุปกระบวนการ แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ  e-pension 
กระบวนการ แนวทางการจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ  e-pension ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ประกอบด้วยขั นตอนส้าคัญ ดังนี  

1.  ผู้ยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรองมาติดต่อขอยื่นค้าร้อง 
2.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับยื่นค้าร้อง 
3.  กรอกแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง  
4.  ตรวจสอบความถูกต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
5.  รวมรวมเอกสาร ส่ง(นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ) 
6.  นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ ตรวจสอบข้อมูล 
7.  ผู้ปฏิบัติงานหรือ หัวหน้าหน้างานส่วนราชการผู้เบิก ตรวจสอบ 
8.  หัวหน้างานส่วนราชการผู้เบิก ตรวจสอบข้อมูลบันทึกส่งกรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
9.  กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง 
10.หนังสือรับรองฯส่งถึงผู้ยื่นค้าร้อง 
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ตรวจแล้วถูกต้อง 

5.  Work Flow  การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

    6. ขั นตอนการปฏิบัติงาน  ของข้าราชการบ้านาญ และ ลูกจ้างประจ้าที่ขอรับบ้าเหน็จรายเดือน มีการปฏิบัติที่
คล้ายกัน คือ 

ตรวจสอบแลว้ถูกต้อง 

ตรวจสอบแลว้ไม่ถูกต้อง 

นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ
ตรวจสอบและบันทึก(กลุม่
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 

ผู้ปฏิบัติงาน หรือ หัวหน้างานส่วนราชการผู้
เบิกตรวจสอบบันทึกข้อมูล 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส่วนราชการผู้เบิก ผู้ยื่นค้าร้องขอหนังสือรับรองฯ 

แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองฯ 

แบบแสดงเจตนาพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานฯ รับรองส้าเนา
ทุกฉบับ 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือ
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายฯลง
นามรับรอง 

รวบรวมเอกสาร 

กรอกแบบฟอร์ม 
ขอเอกสาร
เพ่ิมเติมจากผู้
ยื่นค้าร้อง 

กรมบัญชีกลาง(ส้านักงาน
คลังจังหวัดกาญจนบุรี)
ตรวจสอบและออก
หนังสือรับรอง 

ออกหนังสือรับรองฯส่งถึงผู้ยื่นค้า
ร้องทางไปรษณีย์หรือ ติดต่อให้
มารับด้วยตนเองที่ส้านักงานคลัง
จังหวัดกาญจนบุรี 

ตรวจสอบแล้วไม่
ถูกต้อง 

ขอข้อมูลกับ
ส่วนราชการผู้
เบิกท่ีรับค้าร้อง 

หัวหน้างานส่วนราชการผู้เบิกบันทึกส่งข้อมูล 
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                    บ้าเหน็จค ้าประกันของข้าราชการบ้านาญ เริ่มใช้โดยออกเป็นกฎกระทรวงคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขในการน้าสิทธิ ในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้ เงิน พ.ศ.2554 ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้ดังนี  

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
   ในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการ
หักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
   เพ่ือให้การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและ
การหักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลาง
จึงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี  
    ข้อ ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี  
    “ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการรับ - ส่งข้อมูลกับสถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง
กับการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
    “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกตามระบบบ้าเหน็จบ้านาญ (e-pension)  
    “ค้าร้อง” หมายความว่า ค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน 

การก้าหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ บ้าเหน็จค ้าประกัน 
    ข้อ ๒ บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน มีดังนี  
     ๒.๑ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและส้านักงานคลังจังหวัด ที่ได้รับ
รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าใช้งานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
     2.2 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ้านาจของสถาบันการเงินให้เข้าใช้งาน
ในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน และได้รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง 

การยื่นค้าร้อง 
    ข้อ 3 ให้ผู้รับบ้านาญที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง กรอกค้าร้องตามแบบที่กรมบัญชีกลางก้าหนด
แล้วยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิกที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
    กรณีท่ียื่นค้าร้องแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอบ้าเหน็จด้ารงชีพ เว้นแต่ให้ยกเลิกค้าร้องฉบับดังกล่าว 
    ข้อ 4 กรณีท่ีได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถยื่นค้าร้องใหม่ ยกเว้นกรณีต่อไปนี  
     (1) ฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความ 
     (2) ฉบับเดิมช้ารุด ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับที่ช้ารุด 
     (3) บ้าเหน็จตกทอดที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินมีจ้านวนเพิ่มขึ นหรือลดลง 
     (4) ผู้รับบ้านาญขอยกเลิกการขอกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและไม่คืนหนังสือ
รับรอง 

การรับและการตรวจสอบค้าร้อง 
    ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลใน
ค้าร้องและในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ดังนี  
     5.1 เป็นผู้รับบ้านาญปกติหรือผู้รับบ้านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติ
บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
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     5.2 มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ และ
ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.3 ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ แต่
ได้แสดงเจตนาระบุผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.4 ผู้รับบ้านาญรับรองว่า ไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกันในการขอรับบ้านาญตามที่กระทรวงการคลัง
ก้าหนด และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้านาญตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
    ข้อ 6  เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ตามข้อ 5 แล้ว ให้ลงนามในค้าร้องและบันทึกข้อมูลในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ดังนี  
     6.1 บันทึกรับรองว่ามีทายาทและหรือบุคคลซึ่งผู้รับบ้านาญได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จ
ตกทอด และไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกันในการขอรับบ้านาญตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัด
บ้านาญตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
     6.2 บันทึกท่ีอยู่เพื่อจัดส่งหนังสือรับรอง 
     หลังจากบันทึกข้อมูลข้างต้นในระบบบ้าเหน็จค ้าประกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่
รับค้าร้องซึ่งปฏิบัติงานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญระดับหัวหน้าหรือสูงกว่า บันทึกข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงาน
คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
     การส่งข้อมูลผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ให้ถือว่าส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องได้ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตามข้อ 5 แล้ว 
     ให้ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเก็บรักษาค้าร้องที่ลงนามรับรองแล้วไว้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบต่อไป 
                                                        การออกหนังสือรับรอง 
    ข้อ 7 เมื่อกรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดได้รับข้อมูลตามข้อ 6 ผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน
แล้ว ให้ตรวจสอบและพิจารณาออกหนังสือรับรองส่งให้ผู้รับบ้านาญทางไปรษณีย์ แล้วแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้า
ร้องและส่วนราชการผู้เบิกของผู้รับบ้านาญทราบผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
    กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดส่งข้อมูล
กลับไปยังส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเพ่ือด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
การหักเงินบ้านาญเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
    ข้อ 8 ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางรับผิดชอบด้าเนินการหักเงินบ้านาญเพ่ือ
ช้าระคืนเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
    การด้าเนินการหักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน ให้ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้า
สังกัดส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลการแจ้งช้าระหนี ของสถาบันการเงินในระบบบ้าเหน็จบ้านาญเพ่ือน้าข้อมูลหนี ไปท้าการ
หักเงินบ้านาญ หลังจากหักหนี ภาษีอากรและหนี สหกรณ์ กรณีตรวจสอบพบว่า จ้านวนเงินไม่พอหักช้าระหนี  ส่วนราชการ
ผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางจะไม่ท้าการหักเงินบ้านาญเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินในเดือนนั น 
พร้อมบันทึกสาเหตุการไม่หักเงินดังกล่าวในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
 
 
 

การจ่ายเงินเพื่อช้าระหนี คืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 



 

๗ 

 

    ข้อ 9 กรณีผู้รับบ้านาญผิดสัญญากู้เงินหรือถึงแก่ความตาย กรมบัญชีกลางจะแจ้งการจ่ายเงินเพ่ือช้าระ
คืนเงินกู้ ให้ส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกทราบผ่านระบบบ้าเหน็จบ้านาญ โดยให้ส่วนราชการผู้ขอแจ้งผู้รับ
บ้านาญหรือทายาททราบต่อไป 
    ข้อ 10 การสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ ให้เป็นอ้านาจของ
อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย 
    หากส่วนราชการใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี  ขอได้โปรดสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ส้านักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    1. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7334 
    2. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7346 
    3. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7356 
    4. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4           หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7367 
                     มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการนี  จ้านวน 13 แห่ง ได้แก่  
    1. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด(มหาชน) 

2. ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด(มหาชน) 
    3. ธนาคารกสิกรไทย จ้ากัด(มหาชน) 
    4. ธนาคารทหารไทย จ้ากัด(มหาชน) 
    5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ้ากดั(มหาชน) 
    6. ธนาคารนครหลวงไทย จ้ากัด(มหาชน) 
    7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เพื่อรายย่อย จ้ากัด(มหาชน) 
    8. ธนาคารไทยเครดิตรายย่อย จ้ากัด (มหาชน) 
    9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
    10.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    11.ธนาคารออมสิน  
    12.ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    13.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
                       ส้าหรับลูกจ้างประจ้าซึ่งขอรับบ้าเหน็จรายเดือน การใช้บ้าเหน็จค ้าประกันของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0506.5/ว106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 มีหลักเกณฑ์ดังนี  
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด 
    เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัน
การเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
    เพ่ือให้การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงิน และการหักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนเป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี  



 

๘ 

 

    ข้อ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตินี  
    “บ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า บ้าเหน็จรายเดือนหรือบ้าเหน็จพิเศษรายเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    “ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน” หมายความว่า ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบ้าเหน็จพิเศษรายเดือนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    “ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนและการรับ – ส่งข้อมูลกับ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบ้าเหน็จราย
เดือน 
    “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกบ้าเหน็จรายเดือนตามระบบบ้าเหน็จบ้านาญ  
(e-pension)       
                     “ค้าร้อง” หมายความว่า ค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
                     “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้
เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
                     “สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในก้ากับของกระทรวงการคลัง ธนาคารพาณิชย์
ของเอกชน หรือสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งได้ท้าการบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนขอกู้เงิน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่นไขท่ีก้าหนด 

การก้าหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
    ข้อ 2 บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน มีดังนี  
     2.1 เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางและส้านักงานคลังจังหวัด ที่ได้รับ
รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าใช้งานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
     2.2 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ้านาจของสถาบันการเงินให้เข้าใช้งาน
ในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน และได้รับรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมบัญชีกลาง 

การยื่นค้าร้อง 
    ข้อ 3 ให้ผู้ รับบ้ าเหน็จรายเดือนที่ประสงค์จะขอรับหนั งสือรับรอง กรอกค้าร้องตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด แล้วยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิกที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
    ข้อ 4 กรณีท่ีได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถยื่นค้าร้องใหม่ ยกเว้นกรณีต่อไปนี  
     4.1 ฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความ 
     4.2 ฉบับเดิมช้ารุด ให้ยื่นค้าร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับที่ช้ารุด 
     4.3 บ้าเหน็จตกทอดที่จะให้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินที่จ้านวนเพิ่มหรือลดลง 
     4.4 ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนขอยกเลิกการขอกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและไม่
คืนหนังสือรับรอง 
 
 
                                                         การรับและตรวจสอบค้าร้อง 
    ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลใน
ค้าร้องและในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ดังนี   



 

๙ 

 

     5.1 เป็นผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 
2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     5.2 มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง 
พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.3 ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้า เหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตาม
แบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
     5.4 ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนรับรองว่า ไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกันในการขอรับบ้าเหน็จรายเดือน
ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ไม่มีกรณีถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้าเหน็จ
รายเดือนตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
    ข้อ 6 เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ตามข้อ 5 แล้ว ให้ลงนามในค้าร้องและบันทึกข้อมูลในระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ดังนี  
     6.1 บันทึกรับรองว่ามีทายาทและหรือบุคคลซึ่งผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนได้แสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบ้าเหน็จตกทอด และไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกันในการขอรับบ้าเหน็จรายเดือนตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด ไม่มี
กรณีถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้าเหน็จรายเดือนตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่ง
ศาล 
     6.2 บันทึกที่อยู่เพ่ือจัดส่งหนังสือรับรอง หลังจากบันทึกข้อมูลข้างต้นในระบบบ้าเหน็จค ้า
ประกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องซึ่งปฏิบัติงานในระบบบ้าเหน็จบ้านาญระดับหัวหน้าหรือสูงกว่า 
บันทึกข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
     การส่งข้อมูลผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน ให้ถือว่าส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องได้ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตามข้อ 5  แล้ว 
     ให้ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเก็บรักษาค้าร้องที่ลงนามรับรองแล้วไว้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบต่อไป 

การออกหนังสือรับรอง 
    ข้อ 7 เมื่อกรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดได้รับข้อมูลตามข้อ 6 ผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน
แล้วให้ตรวจสอบและพิจารณาออกหนังสือรับรองส่งให้ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนทางไปรษณีย์ แล้วแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิก
ที่รับค้าร้องและส่วนราชการผู้เบิกของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนทราบผ่านระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
     กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางหรือส้านักงานคลังจังหวัดส่ง
ข้อมูลกลับไปยังส่วนราชการผู้เบิกที่รับค้าร้องเพ่ือด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การพักเงินบ้าเหน็จรายเดือนเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
    ข้อ 8 ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางรับผิดชอบด้าเนินการหักบ้าเหน็จรายเดือน
เพ่ือช้าระคืนเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนดในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 
     การด้าเนินการหักบ้าเหน็จรายเดือนเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน ให้ส่วนราชการผู้เบิกและ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลการแจ้งช้าระหนี สถาบันการเงินในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ เพ่ือน้าข้อมูล
หนี ไปท้าการหักบ้าเหน็จรายเดือน หลังจากหักหนี ภาษีอากรและหนี สหกรณ์ กรณีตรวจสอบพบว่าจ้านวนเงินไม่พอหัก
ช้าระหนี  ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางจะไม่ท้าการหักบ้าเหน็จรายเดือน เพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่
สถาบันการเงินในเดือนนั น พร้อมบันทึกสาเหตุการไม่หักเงินดังกล่าวในระบบบ้าเหน็จบ้านาญ 



 

๑๐ 

 

การจ่ายเงินเพื่อช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
     ข้อ 9 กรณีผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนผิดสัญญากู้เงินหรือถึงแก่ความตาย กรมบัญชีกลางจะแจ้ง
การจ่ายเงินเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ ให้ส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกทราบผ่านระบบบ้าเหน็จบ้านาญ โดยให้ส่วน
ราชการผู้ขอแจ้งผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนหรือทายาททราบต่อไป 
     ข้อ 10 การสั่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินเพ่ือช้าระคืนเงินกู้ ให้เป็น
อ้านาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย 
หากส่วนราชการใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี  ขอได้โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส้านัก
บริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
    1. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7334 
    2. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7346 
                     3. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7356 
    4. ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7367 
                     มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด ไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนนี   จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่  
    1. ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด(มหาชน) 
                     2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                     3. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
                     4. ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน)  
                     5. ธนาคารออมสิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ชื่อกระบวนการ: การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ e-pension  
ตัวชี วัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน  การจัดท้าหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันในระบบ          
e-pension 



 

๑๑ 

 

 

ล้าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1   
20 นาที 

 
ผู้ยื่นค้าร้องน้าส้าเนาเอกสาร 
บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
ฯ มายื่น ต่อ จนท. 

 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้เรื่อง
แบบฟอร์มที่ใช้ซึ่งจะ
ไม่เหมือนกันแต่มี

สาระเนื อหา
เหมือนกัน 

 

 
นิภาดา 

2   
30 นาที 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่อง
ค้าร้องจัดหาแบบฟอร์มให้
กรอก ตรวจสอบพร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 
ให้ผู้ยื่นลงนาม พร้อมพยาน
ลงนาม 

 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้เรื่องระเบยีบฯ 
แบบฟอร์ม ที่

เกี่ยวข้อง 
 

 
นิภาดา 

๓   
10 นาที 

 
หัวหน้าส่วนราชการผู้ เบิก
ห รื อ ข้ า ร า ช ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการผู้เบิกลงนามรับรอง
ในแบบฟอร์มแสดงเจตนาฯ
และ ค้าร้องขอหนังสือรับรอง 

 
เอกสารมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 

 
เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการผู้
เบิกหรือ
ข้าราชการที่
ได้รับ
มอบหมายฯลง
นามรับรอง 

 

4   
20 นาที 

 

 
ผู้ปฏิบัติงาน ด้าเนินการส่ง
เอกสารไปให้นายทะเบียน
บ้าเหน็จบ้านาญตรวจสอบกบั
ข้อมูลในระบบ e-pension 

 
เจ้าหน้าท่ีเข้าใจการ
ท้างานของระบบ    
e-pension ของ
กรมบัญชีกลาง 

 
นิภาดา 

ข้าราชการบ้านาญ,
ผู้รับบ้าเหน็จราย
เดือน ยื่นค้าร้อง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้
เบิกลงนามรบัรองต้นสังกัด 

รวบรวมเอกสารทีล่งนาม 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์



 

๑๒ 

 

5        
 - 

 
นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ใน
ระบบe-pension กับเอกสาร
ที่ แ น บ  ถ้ า ไม่ ถู ก ต้ อ งข อ
เอกสารเพิ่มจากส่วนราชการ
ผู้ เบิก ถ้าถูกต้องแล้วจะท้า
การบันทึกข้อมูลการแสดง
เจตนาในระบบe-pension 
และแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิก
ทราบ 

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลตรงกันกับใน
ระบบ e-pension 

 
ฝ่ า ย บ้ า เ ห น็ จ
บ้ า น า ญ ฯ ส่ ว น
ทะ เบี ยน ป ระวั ติ
แ ล ะ บ้ า เ ห น็ จ
บ้ า น า ญ  ส พ ป .
กาญจนบุรี เขต 2 
(นิภาดา 

6   
20 นาที 

 
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เข้ า ระบ บ e-
pension ระบบบ้าเหน็จค ้า
ป ระกั น เข้ าต รวจสอบว่ า
ข้อมูลของผู้ยื่นสมบูรณ์พร้อม
ที่ จะยื่ นค้ าร้อ งเข้ าบั นทึ ก
ข้อมูล แล้วแจ้งให้ หัวหน้า
งานทราบ 

 
ด้ า เนิ น ก า ร ก ร อ ก
ข้ อมู ล ใน ระบ บ  e-
pension 

 
นิภาดา 

7   
30 นาที 

 
 ส่วนราชการผู้เบิกเข้าระบบ 
e-pensionระบ บ บ้ า เห น็ จ
บ้านาญด้าเนินการบันทึกและ
ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ป ใ ห้ 
กรมบัญ ชีกลาง(ส้านักงาน
ค ลั งจั งห วั ด ก าญ จ น บุ รี )
ด้าเนินการต่อไป 

 
ด้ า เนิ น ก า ร ก ร อ ก
ข้ อมู ล ใน ระบ บ  e-
pension 

 
นิภาดา 
การเงินและบัญช ี

นายทะเบียน
บ้าเหน็จ
บ้านาญ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ราชการผูเ้บิก
ตรวจสอบข้อมลู
ในระบบ 

ผู้ปฏิบัติงานส่วน
ราชการผูเ้บิก
บันทึกส่งข้อมูลใน
ระบบ  e-pension 



 

๑๓ 

 

8       -  
ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด
กาญจนบุรีตรวจสอบข้อมูล
ถ้าไม่ถูกต้องแจ้งส่วนราชการ
ผู้เบิก ถ้าถูกต้องด้าเนินการ
ออกหนังสือรับรองบ้าเหน็จ
ค ้าประกัน 

 
ด้าเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลในระบบ       
e-pension 

 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
(ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง
จังหวัดกาญจนบุรี) 

9        -  
ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด
กาญจนบุรีออกหนังสือรับรอง
บ้าเหน็จค ้าประกันส่งให้ผู้ยื่น
ค้าร้อง 

 
ส่งทางไปรษณีย์หรือ
แ จ้ ง ให้ ม า รั บ ด้ ว ย
ตน เองที่ ส้ านั ก งาน
คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
(ส้ า นั ก ง า น ค ลั ง
จังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง
(ส้านักงานคลัง
จังหวัดกาญจนบรุี)
ตรวจสอบความถูก
ต้องข้อมูล 

ส่งหนังสือรับรองบ้าเหน็จ
ค ้าประกันไปให้ผู้ยื่นค้าร้อง
ทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่
แจ้งไว้ หรือแจ้งให้ไปรบัท่ี
ส้านักงานคลังจังหวัดด้วย
ตนเอง 



 

๑๔ 

 

              6.1 รายละเอียดการปฏิบัติงานในระบบ e-pension 
                  1. ข้าราชการบ้านาญ หรือ ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน (ผู้ยื่นค้าร้อง) มาแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองบ้าเหน็จค ้าประกันที่งานการเงินและบัญชี พร้อมน้าส้าเนาเอกสารของตนเองและทายาท เช่น บัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองบุตร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล มรณะบัตร หนังสือ
รับรองการตาย หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ถูกระบุตัวไว้ในหนังสือแสดงเจตนา 
                  2. ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการผู้เบิก(งานการเงินและบัญชี)น้าแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บ้าเหน็จตกทอด แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน มาให้ผู้ยื่น
กรอกข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์มต่างกันดังนี  
                    ข้าราชการบ้านาญใช้แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอด และแบบค้าร้องขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

 
 
 
 

แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบับ าเหน็จตกทอด ของข้าราชการ
บ านาญ                       (ด้านหน้า) 



 

๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบับ าเหน็จตกทอด ของข้าราชการ
บ านาญ                       (ด้านหลัง) 



 

๑๖ 

 

                 โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดดังนี  
1.  เขียนที่  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา 
2.  วันที่   วันที่ยื่นค้าร้อง 
3.  ข้าพเจ้า  ชื่อข้าราชบ้านาญผู้ยื่นค้าร้อง 
4.  เป็น ให้กาเครื่องหมาย    หน้า ผู้รับบ้านาญ 
5.  ต้าแหน่ง  ข้าราชการบ้านาญ 
6.  สังกัด  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
7.  กรม สพฐ 
8.  กระทรวง ศึกษาธิการ 
9.  จังหวัด กาญจนบุรี 
10.ได้รับ ให้กา   บ้านาญรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ให้ใส่ยอดเงินบ้านาญที่สั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลางโดย
สามารถขอดูได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11.ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขท่ี  ตามทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจ้าตัวประชาชน 
12.โทร. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ยื่นค้าร้อง 
13.ผู้ยื่นค้าร้องระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้อย่างน้อย  1 คน  
14.โดยระบุชื่อ(บุคคลนอกเหนือจากทายาท) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
15.ลงชื่อ ผู้ยื่นค้าร้องลงนาม ผู้แสดงเจตนา 
16.ลงชื่อ  พยานลงนาม  2 คน 

 
 
 



 

๑๗ 

 

 
 
 
 

แบบค ารอ้งขอรับหนังสือรบัรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เปน็หลักทรพัย์ค  าประกันการกู้เงนิของข้าราชการบ านาญ 
(ด้านหน้า) 



 

๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค ารอ้งขอรับหนังสือรบัรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เปน็หลักทรพัย์ค  าประกันการกู้เงนิของข้าราชการบ านาญ 
(ด้านหลัง) 



 

๑๙ 

 

                 โดยกรอกข้อความในแบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงินดังนี  

1. เขียนที่  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. วันที่  ที่ยื่นค้าร้อง 
3. ข้าพเจ้า   ชื่อ นามสกุลผู้ยื่นค้าร้อง  ผู้รับบ้านาญ 
4. เลขประจ้าตัวประชาชน ใส่เลขประจ้าตัวประชาชน ผู้ยื่นค้าร้อง  13 หลัก 
5. วันเดือน ปีเกิด ใส่วันเดือนปีเกิดผู้ยื่นค้าร้อง 
6. อายุ ใส่อายุผู้ยื่นค้าร้อง 
7. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ของผู้ยื่นค้าร้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
8. มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯให้เลือกกา  ในช่อง       กรณี ขอรับหนังสือรับรองครั ง

แรก หรือขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี 
9. ที่อยู่เพ่ือจัดส่งหนังสือรับรอง ให้ใส่ที่อยู่ที่สามารถจัดส่งหนังสือรับรองไปให้  
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ให้เลือกกา  ในช่อง        มีทายาทฯ หรือ ไม่มีทายาทฯ 
11. ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าร้อง ลงนาม 
12. ด้านหลังส้าหรับส่วนราชการผู้เบิก หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกลงนามรับรองค้าร้องนี ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 

/ 



 

๒๐ 

 

ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือนใช้แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ้า และแบบค้าร้อง
ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 

 
 
 

แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบับ าเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจ า                       
(ด้านหน้า) 



 

๒๑ 

 

 
                 
 
 
 

แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รบับ าเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจ า                       
(ด้านหลัง) 



 

๒๒ 

 

                 โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ้าดังนี  
1.   เขียนที่  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
2.   วันที่   วันที่ยื่นค้าร้อง 
3.   ข้าพเจ้า  ชื่อผู้ยื่นค้าร้อง 
4.   เดิมเป็น ลูกจ้างประจ้า ต้าแหน่ง ใส่ชื่อต้าแหน่งก่อนออกจากราชการ 
5.   สังกัด  ส่วนราชการสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
6.   กรม สพฐ 
7.   กระทรวง ศึกษาธิการ 
8.   จังหวัด กาญจนบุรี 
9.   ปัจจุบันได้รับบ้าเหน็จรายเดือน ๆ ละได้รับ ให้ใส่ยอดเงินบ้าเหน็จรายเดือนที่สั่งจ่ายจาก

กรมบัญชีกลางโดยสามารถขอดูได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่  ตามทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน 
11. โทร. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ยื่นค้าร้อง 
12. ผู้ยื่นค้าร้องระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้อย่างน้อย  1 คน  
13. โดยระบุชื่อ(บุคคลนอกเหนือจากทายาท) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
14. ลงชื่อ ผู้ยื่นค้าร้องลงนาม ผู้แสดงเจตนา 
15. ลงชื่อ  พยานลงนาม  2 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 

 

 
 

แบบค ารอ้งขอรับหนังสือรบัรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เปน็หลักทรพัย์ค  าประกันการกู้เงนิของผู้รับบ าเหน็จราย
เดือน 

(ด้านหน้า) 



 

๒๔ 

 

 
 

แบบค ารอ้งขอรับหนังสือรบัรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เปน็หลักทรพัย์ค  าประกันการกู้เงนิของผู้รับบ าเหน็จราย
เดือน 

(ด้านหลัง) 



 

๒๕ 

 

                 โดยกรอกข้อความในแบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงินของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน ดังนี  

1. เขียนที่  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
2. วันที่  ที่ยื่นค้าร้อง 
3. ข้าพเจ้า   ชื่อ นามสกุลผู้ยื่นค้าร้อง ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 
4. เลขประจ้าตัวประชาชน ใส่เลขประจ้าตัวประชาชน ผู้ยื่นค้าร้อง  13 หลัก 
5. วันเดือน ปีเกิด ใส่วันเดือนปีเกิดผู้ยื่นค้าร้อง 
6. อายุ ใส่อายุผู้ยื่นค้าร้อง 
7. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ของผู้ยื่นค้าร้อง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
8. มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯให้เลือกกา  ในช่อง       กรณี ขอรับหนังสือรับรองครั ง

แรก หรือขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี 
9. ที่อยู่เพ่ือจัดส่งหนังสือรับรอง ให้ใส่ที่อยู่ที่สามารถจัดส่งหนังสือรับรองไปให้  
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ให้เลือกกา  ในช่อง        มีทายาทฯ หรือ ไม่มีทายาทฯ 
11. ลงชื่อ  ผู้ยื่นค้าร้อง ลงนาม 
12. ด้านหลังส้าหรับส่วนราชการผู้เบิก หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกลงนามรับรองค้าร้องนี ถูกต้อง 
                  13.ผู้ปฏิบัติงาน น้าเสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกลงนามรับรอง 
                  14.ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารทั งหมดส่งไปให้นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญ  
                  15.นายทะเบียนบ้าเหน็จบ้านาญตรวจสอบความถกูต้องฐานข้อมูลผู้ยื่นค้าร้อง บันทึกข้อมูลลงในระบบ     
e-pension 
                  16.ผู้ปฏิบัติงาน log in เข้าระบบ e-pension  ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน(Password)ท่ี
ได้รับจากกรมบัญชีกลาง เข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/cgd/ 
  

 
 

/ 

/ 

ภาพที ่๑ 



 

๒๖ 

 

                     รหสัผู้ใช้งานระดับ ปฏิบัติงาน 80xxxxx  หรือ ระดับหัวหน้างาน 899xxxx. ในที่นี ใช้รหัสหัวหน้างาน 
 

 
 

                     เลือกระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2 

ภาพที ่3 



 

๒๗ 

 

                   เลือกบันทึกข้อมูล 
 

 
 

                  เลือกลงทะเบียนรับค้าร้อง 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4 

ภาพที ่5 



 

๒๘ 

 

จะได้ตามภาพนี มี ให้เลือกว่าจะค้นหาในหัวข้อใด ให้คลิกเลือกที่หน้าข้อนั น เช่น 
เลขที่รับค้าร้อง 
เลขประจ้าตัวประชาชน  
ชื่อสกุล ในที่นี เลือก คลิก เลขประจ้าตัวประชาชน ในช่องเลขประชาชนให้ใส่เลขประชาชน 13 หลัก 

 

   
 

                 ตามภาพนี  แล้ว คลิกที่ ค้นหา 
 

 

ภาพที ่6 

ภาพที ่7 



 

๒๙ 

 

จะได้ตามภาพข้างล่าง แต่กรณีรายนี  ข้อมูลที่ปรากฏแสดงว่า ได้ขอหนังสือรับรองครั งแรกไปแล้ว 
 

 
 

ให้เลือกที่ข้อมูลรายชื่อที่ปรากฏ แล้วดับเบิ ลคลิกท่ีชื่อ 

 
 
 
 
 

ภาพที ่8 

ภาพที ่9 



 

๓๐ 

 

                         ก็จะได้ผลตามภาพที่ 10  
 

 
                   
                   ในภาพที่ 11 จะมีข้อมูลของผู้ยื่นค้าร้อง ในช่องบันทึกช่วยจ้า ให้กรอกข้อความใดๆ แต่ในที่นี  กรอกค้าว่า 
บ้าเหน็จรายเดือนขอรับหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกัน  ในหัวข้อประเภทเรื่อง ให้เลือก เรื่องปกติ ในหัวข้อ กรณี ให้
เลือก  ขอครั งแรก 
 

 
 

ภาพที ่10 

ภาพที ่11  



 

๓๑ 

 

และในหัวข้อ รับรองว่า ให้คลิก   ที่หน้า ข้อความ มีทายาทและบุคคลที่ได้แสดงเจตนาและไม่เป็นผู้ถูกด้าเนินคดี
ทางวินัย 

หัวข้อที่อยู่ที่ติดต่อ จัดส่งหนังสือรับรองให้ใส่ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง ถ้าที่อยู่เดียวกัน ก็ให้คลิก หน้า  ที่
อยู่ที่ติดต่อจัดส่งหนังสือรับรอง ที่เดียวกับท่ีอยู่ในระบบ 

 

 
 

เสร็จแล้วให้เลือก บันทึก ภาพที่ 13 

 

ภาพที ่12 

ภาพที ่13 



 

๓๒ 

 

เมื่อด้าเนินการเสร็จแล้วให้ออกจากเมนูนี  คลิกท่ี  ออก  ระบบจะมีกล่องข้อความขึ นมาถามว่า ต้องการออกจากโปรแกรม 
ให้คลิกเลือก  OK  และเม่ือออกไปแล้ว ให้คลิกเลือก ออก อีกครั ง เป็นการออกจากโปแกรม e-pension ภาพที่ 14 
 

 
 

จบขั นตอนการบันทึกค้าร้องขอหนังสือรับรองในขั นตอนแรก  
                     7. ต่อไปจะเป็นขั นตอนส่งข้อมูลไปให้กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัด)ต้องใช้รหัสผู้ใช้งานระดับ
หัวหน้างานส่วนราชการผู้เบิกเท่านั น ภาพที่ 15 

 
 

ภาพที ่15 

ภาพที ่14 



 

๓๓ 

 

เลือก คลิก ระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน แล้วเลือก คลิก บันทึกข้อมูล ภาพที่ 16 
 

 
 

เลือก คลิก บันทึกส่งข้อมูลให้ สรจ. / คลัง  ภาพที่ 17 
 
 

 
 
 

ภาพที ่16 

ภาพที ่17 



 

๓๔ 

 

             จะได้ภาพที่ 18 ให้เลือกค้นหา จากหัวข้อที่มีให้เลือก  เลขที่รับค้าร้อง เลขประจ้าตัวประชาชน วันที่
รับค้าร้อง แล้วแต่ว่าจะสะดวกอันไหนที่สุด 
 

 
 

แต่ในที่นี  ถ้าจ้าเลขที่ยื่นค้าร้องไม่ได้ จ้าเลขประจ้าตัวประชาชน ไม่ได้ ก็ใช้หัวข้อสุดท้าย วันที่รับแบบค้าร้องเพราะ
สามารถหาครอบคลุมจากช่วงระยะเวลาได้โดยกรอก ตั งแต ่เมื่อใด  ถึงเมื่อใด  ภาพที่ 19 

 

ภาพที ่18 

ภาพที ่19 



 

๓๕ 

 

 
เช่นในภาพที่ 20  ในช่องตั งแต่วันที่ให้เลือกวันที่ค้นหา และในช่องถึงวันที่ให้เลือกวันที่สุดท้ายที่จะค้นหา 

 

 
 
 
 

แล้วคลิก ค้นหา ภาพที่ 21 
 

 
   

ภาพที ่20 

ภาพที ่21 



 

๓๖ 

 

ก็จะได้ดังภาพที่ 22 กรณีนี เป็นการเลือกช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน 2560 จะปรากฏ ข้อมูลที่เรียบร้อย
พร้อมส่งข้อมูล เลขที่ยื่นค้าร้อง เลขประจ้าตัวประชาชน รายชื่อผู้ที่ยื่นค้าร้องไว้ ให้เลือกคลิก หน้ารายการข้อมูล 

 

 
 
 
 

เลือก คลิก บันทึก ระบบก็จะท้าการส่งข้อมูลเพ่ือให้ทางส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีด้าเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 

ภาพที ่23 

ภาพที ่22 



 

๓๗ 

 

โดยระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วดังภาพข้างล่างนี  ภาพที่ 24 
 
 

 
 

เป็นอันเสร็จสิ นกระบวนการยื่นค้าร้องฯและส่งข้อมูลให้ สรจ. / คลัง คลิก ออกจากโปรแกรม 
                      8. กรมบัญชีกลาง(ส้านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) เข้าระบบ e-pension ด้าเนินการออกหนังสือ
รับรองให้ต่อไป 
                      9. ส่งหนังสือรับรองฯให้ผู้ยื่นค้าร้องตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 



 

๓๘ 

 

     8. เอกสารอ้างอิง  
                    8.1  แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บ้าเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่ 
7) พ.ศ.2557 
                    8.2  พ.ร.บ.กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2553 
                    8.3  พ.ร.บ.กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2553 
                    8.4  กฎกระทรวงการคลัง ก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 
                    8.5  หนังสอืกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 
                    8.6  หนังสอืกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0506.5/ว106 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 
                    8.7  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่10) พ.ศ.2557 
                    8.8  ภาพประกอบค้าอธิบายจากเว็บไซด์อินเตอร์เน็ตของกรมบัญชีกลางระบบ e – pension  
http://pws.cgd.go.th/cgd/ 
     9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
                    9.1  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอด ของข้าราชการบ้านาญ 
                    9.2  แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้เงิน
ของข้าราชการบ้านาญ 
                    9.3  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจ้า 
                    9.4  แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้เงิน
ของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

 

 

 
 

(แบบ 1) 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

 
                                                                              เขียนที่............................................................. 

                                                  วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ...............(1) 
 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................(2) เป็น      [  ] ข้าราชการ    [  ] ผู้รับบา้นาญ    
[  ] ทหารกองหนุนมีเบี ยหวัด ชั น / ยศ / ระดับ.......................  ต้าแหน่ง.............................................................................................. 
สังกัดกอง /ส้านักงาน.....................................................กรม...............................................กระทรวง...................................................
จังหวัด..................................................................ไดร้ับ [  ] เงินเดือน เดือนละ..............................................................................(3) บาท   
[  ] บ้านาญ รวมกับ ช.ค.บ.เดือนละ.........................(3) บาท [  ] เบี ยหวัด ช.ค.บ. เดือนละ..................................(3) บาท   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขท่ี................................ถนน..........................................ตา้บล/แขวง.................................................................... 
อ้าเภอ/เขต....................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์..............................โทร. .............................  
ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับบ้าเหน็จตกทอด    (บุตร  สามีหรือภริยา  และ บิดา
มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)  ตามมาตรา  48 วรรคหนึ่ง และมาตรา  49 แห่งพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา58 วรรคหนึ่ง และมาตรา 60แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ ข้าราชการ พ.ศ.2539  
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี ว่า   ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบ้าเหน็จตกทอดแก่บุคคลรวม
.............................(4) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี  
 
1. ........................................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขท่ี................................................... 
ถนน.........................................................ตา้บล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. .....................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
2. ........................................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขท่ี................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.............................................................อ้าเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. .....................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
3. ........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้เลขท่ี................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อา้เภอ/เขต................................................ 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ......................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
4. ........................................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เล........................................................ 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. .......................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
5. ........................................................................................................(5)ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขท่ี................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง...............................................................อ้าเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. .......................ใหไ้ด้รับ...........(6) ส่วน 
6. .........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้เลขท่ี.................................................. 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.................................................โทร. ........................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
7. ..........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขท่ี...................................... ......... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................................................โทร. .........................ใหไ้ดร้ับ............(6) ส่วน 
8. ..........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขท่ี.................................................. 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................................................โทร. .........................ใหไ้ด้................(6) ส่วน 
 
 



 

๔๑ 

 

 
 
9. ............................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขที่............................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง...................................................................อ้าเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. ..........................ใหไ้ด้รับ............(6) ส่วน 
10...........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขที่.................................................. 
ถนน.........................................................ตา้บล/แขวง.....................................................................อ้าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. ..........................ใหไ้ด้รับ............(6) ส่วน 
11. .........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขที่................................................ 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.....................................................................อ้าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ...........................ใหไ้ดร้ับ............(6) ส่วน 
12. .........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขท่ี................................................ 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง......................................................................อ้าเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ...........................ใหไ้ดร้ับ.............(6) ส่วน 
13. .........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขที่............................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.......................................................................อ้าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. ............................ใหไ้ดร้ับ............(6) ส่วน 
14. ........................................................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้เลขที่................................................ 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.......................................................................อ้าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. ............................ใหไ้ดร้ับ............(6) ส่วน 
15. .........................................................................(5)ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้เลขท่ี............................. ถนน.........................................
ต้าบล/แขวง...................................อา้เภอ/เขต.............................. จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................
โทร. .............................ใหไ้ดร้ับ...........(6) ส่วน 
  

หนังสือแสดงเจตนานี ได้จัดท้าขึ น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหน่ึงส่งไปเก็บไว้ท่ี
สมุด/แฟ้มประวัติ สา้หรับผู้รับเบี ยหวัดบ้านาญเก็บไว้ท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดผูเ้บิกเบี ยหวัดบ้านาญ 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้แสดงเจตนา 
(.............................................................) 

ลงช่ือ..............................................................พยาน  
(.............................................................) 

ลงช่ือ..............................................................พยาน 
(.............................................................) 

 
 
ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีเท่านั น 
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดฉบับนี ได้ยื่นเมื่อวันท่ี ..........เดือน...........พ.ศ. ............ 

[  ] โดย..................................................................................................(7) ข้าราชการ/ผูร้ับเบี ยหวัดบ้านาญ 
 [  ] โดย...............................................................................................(7) ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ฉบับลงวันท่ี............................................................ 
ได้น้าหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เปน็หลักฐานแล้ว 
 

           ลงช่ือ...................................................(8) เจ้าหน้าท่ี 
            (..................................................) 
  ต้าแหน่ง.................................................... 
      วันท่ี............เดือน.................พ.ศ.............. 
 
 

                                                                                                                       /หมายเหต ุ
 



 

๔๒ 

 

 
 

แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
 

                          เขียนที่................................................ 
วันที่................................................... 

                                ข้าพเจ้า...................................................................................................................................ผู้รับบ้านาญ 
เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................วัน เดือน ปี เกิด..............................................................อายุ.............ปี 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่...........................................ต้าบล/แขวง......................................................................................... 
อ้าเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์............................................................................โทรศัพท์.............................................................................................. 
มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
                                 กรณี         1. ขอหนังสือรับรองครั งแรก 
                                                2. ขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เน่ืองจาก                                                                                               
                                                          ฉบับเดิมสูญหาย  พร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความมาด้วยแล้ว 
                                                          ฉบับเดิมช้ารุด พร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับเดิมมาด้วยแล้ว 
                                                          สิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินเพ่ิมขึ น 
                                                          หรือลดลง 
                                                          ยกเลิกการขอกูห้รือสถาบันการเงินไม่อนุมัติให้กู้และไม่คืนหนังสือรับรอง 
ที่อยู่เพ่ือจัดส่งหนังสือรับรอง บ้านเลขที่.............................ต้าบล/แขวง............................................................................................ 
อ้าเภอ/เขต.........................................................................จงัหวัด.................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................... 

                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
                                 1. ข้าพเจ้า        มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญ 
ข้าราชการ และได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการ 
คลังก้าหนดแล้ว          

                                                       ไม่มีทายาทผู้มิสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จบ้านาญ 
ข้าราชการ แต่ได้แสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการ 
คลังก้าหนดแล้ว 
                                 2.  ข้าพเจ้าไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกนัในการขอรับบ้านาญตามที่กระทรวงการคลังก้าหนดและ                 
ไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้านาญตามค้าพิพากษาหรือค้าสั่งศาล 
                                 3.  ข้าพเจ้าแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธจิะได้รับบ้าเหน็จตกทอด ได้ทราบถึงการน้าสิทธิในบ้าเหน็จ                                        
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว 
                                 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้บิกหักบ้านาญรายเดือน เพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบัน 
การเงินตามสัญญากู้เงิน  
                                5.  ขา้พเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน       
  
 
                                                                          ลงชื่อ..............................................................ผู้ยื่นค้าร้อง 
                                                                                (.............................................................)         
 
                                                                                                                           



 

๔๓ 

 

  (แบบ ๑) 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
                                                            ของลูกจ้างประจ า 

 
                                                                              เขียนที่............................................................. 

                                                  วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...............(1) 
 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................(2) เดิมเป็นลูกจ้างประจ้าตา้แหน่ง……………………………………………..          
......................................................................... สังกัดกอง /ส้านักงาน................................................กรม....................................................................................
กระทรวง............................................................................จังหวัด................................................................ปัจจุบันได้รับบ้าเหน็จรายเดือน/ 
บ้าเหน็จพิเศษรายเดือนเดือนละ......................................................(3) บาท     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่..............................................................................
ถนน..........................................ต้าบล/แขวง..............................................อ้าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทร. ..............................................................ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย หากข้าพเจ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิจะได้  
รับบ้าเหน็จตกทอด    (บุตร  สามีหรือภริยา  และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)  ตามข้อ 15/4  วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ้าเหน็จลูกจา้ง  พ.ศ.  2519   ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยบา้เหน็จลูกจ้าง(ฉบับที ่9)พ.ศ. 2554  ขา้พเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับ
บ้าเหน็จตกทอดโดยหนังสือฉบับนี วา่      ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินบ้าเหน็จตกทอดแก่บุคคลรวม.............................(4) คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี  
 
1. ........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่....................................................................................... 
ถนน.........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต..................................................................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. .....................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
2. ........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่....................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.............................................................อ้าเภอ/เขต..................................................................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. .....................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
3. ........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่....................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ......................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
4. ........................................................................................................(5)   ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้เล........................................................................................... 
ถนน...........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. .......................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน……. 
5. ........................................................................................................(5)   ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้เลขที่................................................................................... 
ถนน............................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................. 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. .......................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน.. 
6. .........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................................................................................... 
ถนน...........................................................ต้าบล/แขวง..............................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.................................................โทร. ........................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
7. ..........................................................................................................(5)  ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................................... ......... 
ถนน...........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..................................................โทร. .........................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
8. ..........................................................................................................(5)  ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้เลขที่.................................................................................. 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................. 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................................................โทร. .........................ให้ได้................(6) ส่วน 
9. ...........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................................................................................. 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.................................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.................................................โทร. ..........................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
10..........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.................................................................................... 
ถนน.........................................................ต้าบล/แขวง..................................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................................................โทร. ..........................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
11. ........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.................................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ...........................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
12. ........................................................................................................(5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่...................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...............................................โทร. ...........................ให้ได้รับ.............(6) ส่วน 



 

๔๔ 

 

13. .......................................................................................................(5) ทีอ่ยูท่ี่สามารถติดต่อได้เลขที่..................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง.................................................................อ้าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. ............................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
14. .......................................................................................................(5) ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้เลขที่........................................................................................ 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. ............................ให้ได้รับ............(6) ส่วน 
15. ......................................................................................................(5) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่......................................................................................... 
ถนน..........................................................ต้าบล/แขวง................................................................อ้าเภอ/เขต.................................................................................... 
จังหวัด........... ..................รหัสไปรษณีย์..............................................โทร. .............................ให้ได้รับ...........(6) ส่วน 
  

หนังสือแสดงเจตนานี ได้จัดท้าขึ น 2 ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้แสดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งส่งไปเก็บไว้ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้
เบิกบ้าเหน็จรายเดือน/บ้าเหนจ็พิเศษรายเดือน 

 
ลงชื่อ..............................................................ผู้แสดงเจตนา 

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

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

(.............................................................) 
 
 
ส้าหรับเจ้าหนา้ที่เท่านั น 
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหนจ็ตกทอดฉบับนี ได้ยื่นเม่ือวันที่ .............เดือน...........................พ.ศ. ................ 

[  ] โดย.........................................................................................................................................................(7) ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน/บ้าเหนจ็พิเศษ
รายเดือน 
 [  ] โดย.........................................................................................................................................................(7) ผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ 
ฉบับลงวันที่............................................................ 
ได้น้าหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว 
 

           ลงชื่อ........................................................(8) เจ้าหน้าที่ 
            (.....................................................) 
  ต้าแหน่ง........................................................ 
      วันที่............เดือน....................พ.ศ.............. 
 

หมายเหตุ 
                 1.   การขูดลงขีดฆ่า หรอืการแก้ไขเปลี่ยนแปลอย่างอื่นในหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหนจ็ตกทอด 
                       ให้ผู้แสดงเจตนาลงลายมือชื่อก้ากับไว ้
                 2.    ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  [  ] ที่ใช ้
 
 
ค้าอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหนจ็ตกทอด 

(1) ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่แสดงเจตนาระบุตวัผู้รับบ้าเหน็จตกทอด 
(2) ให้ระบุค้าน้าหนา้ ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา 
(3) ให้ระบุเงินบ้าเหน็จรายเดือนหรอืบ้าเหนจ็พิเศษรายเดือน ที่ได้รับอยูข่ณะที่แสดงเจตนา 
(4) ให้ระบุจ้านวนผู้มีสิทธิรับบ้าเหนจ็ตกทอด 
(5) ให้ระบุค้าน้าหนา้ ชื่อ และนามสกุล ของผู้ที่ถูกระบุตัวให้เป็นผู้รับบ้าเหนจ็ตกทอด 
(6) กรณีระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหนึ่งคน ให้ก้าหนดสว่นที่จะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย  

เช่น นาย ก. ให้ได้รับ 1 สว่น นาวสาว ข. ให้ได้รับ 1 ส่วน และเด็กหญิง ค. ใหไ้ด้รับ 2 ส่วน เป็นต้น 
(7) ให้ระบุค้าน้าหนา้ ชื่อ และนามสกุล ของผู้แสดงเจตนา หรือผู้รับมอบฉันทะ 
(8) หัวหน้าสว่นราชการหรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นข้าราชการในสังกัดที่หัวหน้าสว่นราชการมอบหมาย 

 
 

 
 
 
                                                                                                                            
 



 

๔๕ 

 

แบบค้าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
ของผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน 

 
                          เขียนที่................................................ 

วันที่................................................... 
                                ข้าพเจ้า............................................................................ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน/บ้าเหน็จพิเศษรายเดือน 
เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................วัน เดือน ปี เกดิ..............................................................อายุ.............ปี 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่...........................................ต้าบล/แขวง......................................................................................... 
อ้าเภอ/เขต...............................................................................จังหวัด................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย์............................................................................โทรศัพท์.............................................................................................. 
มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
                                 กรณี         1. ขอหนังสือรับรองครั งแรก 
                                                2. ขอหนังสือรับรองฉบับใหม่เน่ืองจาก                                                                                               
                                                          ฉบับเดิมสูญหาย  พร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความมาด้วยแล้ว 
                                                          ฉบับเดิมช้ารุด พร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับเดิมมาด้วยแล้ว 
                                                          สิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินเพ่ิมขึ น 
                                                          หรือลดลง 
                                                          ยกเลิกการขอกูห้รือสถาบันการเงินไม่อนุมัติให้กู้และไม่คืนหนังสือรับรอง 
ที่อยู่เพ่ือจัดส่งหนังสือรับรอง บ้านเลขที่.............................ต้าบล/แขวง............................................................................................ 
อ้าเภอ/เขต...................................................จงัหวัด................................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

                                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
                                 1. ข้าพเจ้า        มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว          
                                                       ไม่มีทายาทผู้มิสิทธิรับบ้าเหน็จตกทอดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ้าเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่ได้แสดงเจตนา ระบตัุวผู้รับบ้าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนดแล้ว 
                                 2.  ข้าพเจ้าไม่มีกรณีที่ต้องท้าประกนัในการขอรับบ้าเหน็จรายเดือนตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
ไม่มีกรณีถกูพิทักษ์ทรัพย์หรือเปน็บุคคลล้มละลาย       และ ไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ้าเหน็จรายเดือนตามค้าพิพากษา 
หรือค้าสั่งศาล 
                                 3.  ข้าพเจ้าแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธจิะได้รับบ้าเหน็จตกทอด ได้ทราบถึงการน้าสิทธิในบ้าเหน็จ                                        
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว 
                                 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกหักบ้าเหน็จรายเดือนหรือบ้าเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
เพ่ือช้าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญากู้เงิน  
                                5.  ขา้พเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการน้าสิทธิในบ้าเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน       
  
 
                                                                          ลงชื่อ..............................................................ผู้ยื่นค้าร้อง 
                                                                                (.............................................................)         
 
 
                                                                                                                            



 

๔๖ 

 

 
 
 
 
๙. เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบการ
จัดเก็บ 

สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มบ ำเหน็จด ำรง
ชีพ ๖๕ ปี 

เจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

ตำมระเบียบงำน 
สำรบรรณ 

เรียงตำมรำยชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำนบ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

 
 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิกลุ่มบรหิารงานการเงนิ
และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์และสนิทรพัย์

การจัดซื�อจัดจ้างภาครฐัโดยวธีิประกวดการจัดซื�อจัดจ้างภาครฐัโดยวธีิประกวดการจัดซื�อจัดจ้างภาครฐัโดยวธีิประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(E-BIDDING)ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(E-BIDDING)ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(E-BIDDING)

นางสาวแพรวนภานางสาวแพรวนภานางสาวแพรวนภา      โคกแก้วโคกแก้วโคกแก้ว



 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
นางสาวแพรวนภา  โคกแก้ว 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 



- ก - 

ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ  e-gp) นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-gp) โดยคู่มือฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-gp) ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ผู้จัดท าได้รวบรวม    
องค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และมีวัตถุประสงค์      
ในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอน
และกระบวนการท างานของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาการท างาน สะดวก รวดเร็วขึ้น และ 
ท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 

  
 
ผู้จัดท า 

        

         (นางสาวแพรวนภา  โคกแก้ว) 
      ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                   - ข - 
สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
 1.วัตถุประสงค์         1 
 2.ขอบเขต         2 
 3.ค าจ ากัดความ         3 
 4.หน้าที่ความรับผิดชอบ        5 
 5.ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน)       6 
 6.เอกสารอ้างอิง         7 
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1.เพ่ิมความโปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
และส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม 

 

 
 
2.เป็นแหล่งข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างที่
ให้หน่วยงานกลาง 
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐน าข้อมูลไป
อ้ า ง อิ ง ใ น ก า ร
ก าหนดราคากลาง 
ห รื อ ก า ร ข อ
งบประมาณต่อไปได ้

 

3.ลดขั้นตอนและเพ่ิม
ประสิ ทธิ ภ าพของ
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ภาครัฐ 

 

4.เ พ่ือลดต้นทุนของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในกา รด า เ นิ น ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง 
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คูมื่อการปฏิบตัิงานฉบบันี ้ครอบคลมุการด าเนินงานขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ (e-gp) 

ตัง้แต่กระบวนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้าง จัดท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง จนกระทั่งถึงกระบวนการ       

ลงนามในสัญญาจดัซือ้จดัจ้างระหว่างส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒      

กบัผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง ซึ่งจะกระท าขึน้ท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๒    

เม่ือได้รับการจดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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การจดัซ้ือจดัจา้ง 

สินคา้ 

พสัดุ 

ราคากลาง 

“การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้างเช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 

“สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการ
ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

“วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด 
รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น” 

“ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ 
ดังตอ่ไปนี้  

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลางก าหนด  

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า  

(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอ่ืนก าหนด 

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา

สองปีงบประมาณ  
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง

ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ใน

กรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้
ค านึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มี
ราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ”  
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หน่วยงานของรัฐ 

เงินงบประมาณ 

เจา้หนา้ท่ี 

“เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วย
การโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้โดย
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
ร าย ได้ แผ่ น ดิ น ตามกฎหมาย  และ เ งิ น ภาษี อ าก ร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของ
ราชการ ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วน
ท้องถิน่มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ 
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ” 

“ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิส ร ะขอ งรั ฐ  และหน่ ว ย ง าน อ่ืนตามที่ ก า ห นด ใน
กฎกระทรวง ” 

“ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ” 
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เจา้หนา้ท่ีพสัดุ - จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

- จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 

- ด าเนินการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp 

- จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ - ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานขอซื้อขอจ้างและ
วงเงินที่ใช้ 

- อนุมัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp 

- ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรับ 

- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

- รับมอบสินค้า จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

- ส่งมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับ 

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการ
ตรวจรับ และส่งเอกสารทั้งหมดเพ่ือเบิกจ่ายต่องาน
การเงิน 

 

 หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
- ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง 

- อนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก 

- ลงนามในสัญญา 

- ทราบ/อนุมัติ การเบิกจ่ายพัสดุ 

 



น าร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร ่
ลงเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) 

น าร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 
รับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45+ข้อ 46) 

 

ผู้เสนอ 
ความคิดเห็น 
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ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างในระบบ e-gp โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

                                                                                                                    -..เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

                                                                                              

                                                                                        -.คณะกรรมการ/จนท.พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

                                                                                                       -..เจ้าหน้าที่พัสด ุ

                                                                                                       -..เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

 

 

 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
-ประกาศเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
-ก าหนดวันเสนอราคาเป็นวันถัดจาก 
วันสุดท้ายของการประกาศเผยแพร่ 

 

  

  

 

 

 

 

 - หากมีผูเ้สนอความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มี 
                                                                                                                      ความเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ ( ขอ้ 47 (1) ) 
 - กรณปีรบัปรุง หัวหน้าเจ้าหน้าทีท่ ารายงานพรอ้ม 
 ความเห็นรวมทั้งร่างเอกสารทีแ่ก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 ของรฐั + น าร่างประกาศอกีครั้ง ( ข้อ 47 (1) ) 

 

 

 

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจา้ง 
(พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11) 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21) 

จัดท าเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธิี e-bidding (ข้อ 43) 

จัดท ารายงานขอซื้อขอจา้ง 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 22) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ 
 

ไม่น าร่างประกาศ/เอกสาร 
ประกวดราคารับฟังความคิดเห็น (ข้อ 45) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
ให้น าประกาศเผยแพร ่

หัวหน้าเจา้หนา้ที่เผยแพร่ประกาศและ 
เอกสารประกวดราคา (ขอ้ 48) 

ระยะเวลาการเผยแพร่เอกสารฯ และจดัเตรียม 
เอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-gp (ข้อ 51) 

ก าหนดวัน เวลา ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ก่อนถึงวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ข้อ 52) 

ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp 
โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ด าเนินการ 
พิจารณาผล (ขอ้ 55) 

คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการ 
พิจารณาพร้อมความเห็นต่อหวัหนา้หนว่ยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ตามขอ้ 55(4) 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจ 
อนุมัติซ้ือหรือจ้าง 

เห็นชอบผลการพิจารณา (ขอ้59) 

ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็น 

ไม่ปรับปรุง 
ข้อ 47 (2) 

ปรับปรุง 
ข้อ 47 (1) 

ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา (ขอ้ 59) 

 

ลงนามในสัญญาตามแบบที ่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

หรือข้อตกลง ภายหลังจาก 
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา 
(มาตรา 66) และระเบียบฯ ข้อ 161 
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1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.กฎกระทรวง (ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ) 
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