แนวทางการบรหารงบประมาณ
และแนวทางการเบิกจ่ายเงน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดทําโดย
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบรหารงานพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

คํานํา
การบร หารงบประมาณและการเบิ ก จ่ า ยเง นงบประมาณของส่ ว นราชการมี ก ฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที1ส่วนราชการต้องยึดถือและปฏิบัติ ซึง1 การดําเนินงานดังกล่าวมักจะมีป7ญหาใน
การปฏิบัติงานให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที1เกี1 ยวข้อง ดั งนั;น เพื1อป<องกั นป7ญหาต่ าง ๆ ที1เกิ ดขึ; น
ฝ>ายอํานวยการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึง1 เป?นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที1
พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จึงได้จด
ั ทําเอกสารแนวทางการบรหารงบประมาณและแนว
ทางการเบิ ก จ่า ยเง นงบประมาณ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ1ง เป? นแนวทางการเบิ ก จ่า ยเง น
งบประมาณสําหรับค่ าใช้จา่ ยที1มีการเบิกจ่ายอยู่เป?นประจําใน เพื1 อเป?นเครอB1 งมือให้ เจ้าหน้ าที1ผู้ปฏิ บัติงาน
ด้ านการเบิกจ่ายเงน การจัดซือ
; จัดจ้าง สามารถใช้เป?นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ องและเป?น
แนวทางเดียวกัน
กลุ่ ม งานประสานและสนั บสนุ นการบร หารงานพั ฒ นาชุ ม ชน

สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน

จังหวัดร้อยเอ็ด หวังเป?นอย่างยิ1งว่า เอกสารแนวทางการบรหารงบประมาณและแนวทางการเบิกจ่ายเงน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี;จะเป?นประโยชน์และเป?นแนวทางให้เจ้าหน้าที1ผู้ปฏิบัติงานด้ านการ
เบิกจ่ายเงน การจัดซื;อจัดจ้าง สามารถปฏิ บัติงานได้ อย่างถูกต้ อง เป?นแนวทางเดี ยวกั น ส่ งผลถึ งความ
ถูกต้ องของการเบิกจ่ายเงนงบประมาณในภาพรวมระดั บจังหวัด ระดั บกรม และระดั บกระทรวง รวมทั;ง
เป?นประโยชน์ให้แก่ผู้ที1สนใจทั1วไป

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบรหารงานพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
12 พฤษภาคม 2565

เนื;อหาในเอกสารเล่มนี;
-แนวทางการบรหารงบประมาณของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แนวทางการเบิกจ่ายเงนงบประมาณของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แนวทางการเบิกจ่ายเงนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ภาคผนวก
-ราคากลางของวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจําป 2565
-ระยะทางภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
-อัตราการจ่ายค่าพาหนะ (ไป-กลับ) สําหรับรถรับจ้าง
-กําหนดการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงน
-ขัน
; ตอนการจัดซือ
; จัดจ้าง
-การกําหนดราคากลาง/การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/การกําหนดขอบเขต
ของงาน

แนวทางการบรหาร
งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1. ค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม/ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ/ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
ระเบียบทีเกียวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2552
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2555

ประเภทของการฝกอบรม
การฝกอบรมประเภท ก

หมายความว่า การฝกอบรมทีผู้เข้ารับการฝกอบรมเกินกึงหนึงเป3นบุคลากรของรัฐ ซึงเป3นข้าราชการตั7งแต่ระดับ 9 ขึ7นไป

การฝกอบรมประเภท ข

หมายความว่า การฝกอบรมทีผู้เข้ารับการฝกอบรมเกินกึงหนึงเป3นบุคลากรของรัฐ ซึงเป3นข้าราชการตั7งแต่ระดับ 8 ลงมา

การฝกอบรมบุคคลภายนอก

หมายความว่า การฝกอบรมทีผู้เข้ารับการฝกอบรมเกินกึงหนึง มิใช่บุคลากรของรัฐ

ทั7งนี7 การจัดประเภทของการฝกอบรมไม่รวมถึงประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที ว <ทยากร และผู้สังเกตการณ์
บุคคลทีจะเบิกค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม
1.

ประธานในพิธเี ป<ดหร @อพิธป
ี <ดการฝกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม

2.

เจ้าหน้าที

3.

ว <ทยากร

4.

ผู้เข้ารับการฝกอบรม

5.

ผู้สังเกตการณ์

ค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรมทีสามารถเบิกจ่ายได้
1)

ค่าใช้จา่ ยเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีฝกอบรม

12) ค่าสมนาคุณว <ทยากร

2) ค่าใช้จา่ ยในพิธเี ป<ด-ป<ด การฝกอบรม

13) ค่าอาหาร

3)

ค่าวัสดุ เคร @องเขียนและอุปกรณ์

14) ค่าเช่าทีพัก

4)

ค่าประกาศนียบัตร

15) ค่ายานพาหนะ

5)

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์

6)

ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม

7) ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือสาร
8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝกอบรม
9)

ค่าอาหารว่างและเคร @องดืม

10) ค่ากระเปIาหร @อสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม
(ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจร <ง ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท)
11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน (ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจร <ง
แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท)

ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ

ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจร <งตามความจําเป3นเหมาะสมและประหยัด

อัตราค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเคร @องดืม (เป3นอัตราทีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดกําหนดตามแนวทางการบร <หารงบประมาณของหน่วยงาน ทั7งนี7ไม่เกินอัตราทีระเบียบกําหนด)
ที
1

ประเภทค่าใช้จา่ ย

สถานทีดําเนินงาน

ค่าอาหารว่างและเคร @องดืม (ค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม/

สถานทีราชการ/

ค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ/ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน)

รัฐว <สาหกิจ/

หน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

อัตราทีให้เบิก
เบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อคนต่อมื7อ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

หน่วยงานอืนของรัฐ
สถานทีเอกชน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

เบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อมื7อ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ในพื7นทีหมู่บ้าน/ตําบล
เปMาหมาย
2

ค่าอาหาร (ค่าใช้จา่ ยในการฝกอบรม/ค่าใช้จา่ ยในการประชุม
ราชการ/ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน)

สถานทีราชการ/
รัฐว <สาหกิจ/

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

เบิกได้ไม่เกิน 30 บาทต่อคนต่อมื7อ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

หน่วยงานอืนของรัฐ

เบิกได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อมื7อ
หร @อตามทีได้รบ
ั อนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการเพือเบิกจ่าย
แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อคนต่ อมื7อ

สถานทีเอกชน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

เบิกได้ไม่เกิน 350 บาทต่อคนต่อมื7อ
หร @อตามทีได้รบ
ั อนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการเพือเบิกจ่าย
แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อมื7อ

ในพื7นทีหมู่บ้าน/ตําบล

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

เปMาหมาย

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

ประเภท ก

2,400

1,300

ประเภท ข

1,450

900

บุคคลภายนอก

1,200

750

เบิกได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อมื7อ

อัตราค่าเช่าทีพัก
ประเภทของการฝกอบรม

หมายเหตุ

การฝNกอบรมประเภท ก จะจัดให้พักห้องพักคู่หร @อห้องพักคนเดียวก็ได้
การฝกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั7งแต่ 2 คนขึ7นไป โดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป3นกรณีทีไม่เหมาะสมหร @อมีเหตุจาํ เป3นไม่อาจ
พักรวมกับผู้อืนได้ หัวหน้าส่วนราชการทีจัดการฝกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้

อัตราค่าสมนาคุณว <ทยากร
ประเภทของการฝกอบรม

บุคลากรภาครัฐ

มิใช่บุคลากรภาครัฐ

ประเภท ก

800

1,600

ประเภท ข

600

1,200

บุคคลภายนอก

600

1,200

หมายเหตุ กรณีจาํ เป3นต้องใช้ว <ทยากรทีมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เป3นพิเศษ เพือประโยชน์ในการฝกอบรมตามโครงการหร @อหลักสูตรทีกําหนด
จะให้ว <ทยากรได้รบ
ั ค่าสมนาคุณว <ทยากรสูงกว่าอัตราทีกําหนดก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
ลักษณะ

จํานวนคน

การบรรยาย

ไม่เกิน 1 คน

การอภิปราย/สัมมนาเป3นคณะ

ไม่เกิน 5 คน

แบ่งกลุ่มฝกปฏิบัติ อภิปราย/สัมมนา/ทํากิจกรรม

ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน (ไม่จาํ กัดกลุ่ม)

ว <ทยากรเกินจํานวนทีกําหนด

เฉลียจ่ายไม่เกินภายในวงเง <นทีจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์

การนับเวลาบรรยาย
-นับตามเวลาทีกําหนดในตารางการฝNกอบรม
-บรรยายไม่น้อยกว่า 50 นาที จ่ายได้ 1 ชัวโมง
-บรรยายไม่ถึง 50 นาที แต่เกิน 25 นาที จ่ายได้กึงหนึง
-ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างออกจากเวลาบรรยาย
อัตราค่ายานพาหนะ
ประเภทการฝกอบรม

เทียบตําแหน่ง

การฝกอบรมประเภท ก

ตามสิทธิข้าราชการ ตําแหน่ง ประเภทบร <หารระดับสูง

การฝกอบรมประเภท ข

ตามสิทธิข้าราชการ ตําแหน่ง ประเภททัวไประดับชํานาญงาน

บุคคลภายนอก

ตามสิทธิข้าราชการ ตําแหน่ง ประเภททัวไประดับปฏิบัติงาน

ทั7งนี7 ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจร <งตามความจําเป3น เหมาะสม และประหยัด

2. ค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางไปราชการ
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง 1. ระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิมเติม
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแก้ไขเพิมเติม
อัตราค่าเบี7ยเลี7ยง
ประเภท/ระดับ

อัตรา (บาท:วัน:

การนับเวลาเพือคํานวณเบี7ยเลี7ยง

คน)
ทัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส

240

1. กรณีพักแรมในทีพักแรม หร @อในยานพาหนะ

ว <ชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ

1.1 นับ 24 ชัวโมง คิดเป3น 1 วัน

อํานวยการ ต้น

1.2 ส่วนทีไม่ถึง 24 ชัวโมง หร @อเกิน 24 ชัวโมง นับได้เกิน 12 ชัวโมง คิดเป3น 1 วัน
2. กรณีไม่พักแรม (ไป-กลับ)

ทัวไป ทักษะพิเศษ

270

ว <ชาการ เชียวชาญ/ทรงคุณวุฒิ

2.1 นับเกิน 12 ชัวโมง คิดเป3น 1 วัน
2.2 ไม่ถึง 12 ชัวโมง และเกิน 6 ชัวโมง คิดเป3น ครงวัน

บร <หาร ต้น/สูง

3. กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ นับเวลาตั7งแต่เร <มปฏิบัติราชการ
4. กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ7นปฏิบัติราชการ นับถึงเวลาสิ7นสุดปฏิบัติราชการ

อัตราค่าเช่าทีพัก (ในประเทศ)
อัตรา (บาท:วัน:คน)
ที
1

ประเภท/ระดับ
ทัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส ว <ชาการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ อํานวยการ ต้น หร @อ

เหมาจ่าย

จ่ายจร <ง
ห้องพักคู่

ห้องพักเดียว

800

850

1,500

ตําแหน่งทีเทียบเท่า หร @อระดับ 8 ลงมา
2

ทัวไป ทักษะพิเศษ ว <ชาการ เชียวชาญ อํานวยการ สูง บร <หาร ต้น หร @อตําแหน่งระดับ 9

1,200

1,200

2,200

3

ว <ชาการ ทรงคุณวุฒิ บร <หาร สูง หร @อตําแหน่งระดับ 10 ขึ7นไป

1,200

1,400

2,500

อัตราค่าพาหนะ
1. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานทีอยู่ ทีพัก หร @อสถานทีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจาทาง หร @อสถานทีจัดพาหนะทีต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที
ปฏิบัติราชการ
1.1 กรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด ระหว่าง กรุงเทพ ฯ กับ จังหวัดทีมีเขตติดต่อกับกรุงเทพ หร @อ การเดินทางข้ามเขตจังหวัดทีผ่านเขตกรุงเทพ ฯ
ให้เบิกเท่าทีจ่ายจร <ง เทียวละไม่เกิน 600 บาท
1.2 การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอืนๆ ให้เบิกเท่าทีจ่ายจร <ง เทียวละไม่เกิน 500 บาท
1.3 การเดินทางภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่กําหนดวงเง <น
2. เง <นชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล

อัตราค่าชดเชย กิโลเมตรละ 4 บาท

2.2 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล อัตราค่าชดเชย กิโลเมตรละ 2 บาท
การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รบ
ั อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี7 และต้องใช้พาหนะนั7นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเง <นชดเชยเป3นค่า
พาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ
(1) อธิบดีขึ7นไปหร @อตําแหน่งทีเทียบเท่า สําหรับราชการบร <หารส่วนกลาง
(2) หัวหน้าสํานักงาน สําหรับราชการบร <หารส่วนกลาง ทีมีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหร @อมีสํานักงาน แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(3) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด สําหรับราชการบร <หารส่วนภูมิภาค
ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง ต้องชีแ
7 จงเหตุผลความจําเป3นต่อผู้บังคับบัญชาเพือพิจารณาอนุญาต
ค่าใช้จา่ ยอืน
การเบิกค่าใช้จา่ ยอืนทีจําเป3นต้องจ่าย เนืองในการเดินทางไปราชการต้องเป3นไปตามเง @อนไข ดังนี7
3.1 เป3นค่าใช้จา่ ยทีจําเป3นต้องจ่าย หากไม่จา่ ยไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย
3.2 ต้องไม่เป3นค่าใช้จา่ ยทีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หร @อหนังสือสังการของ กระทรวงการคลังกําหนดไว้เป3นการเฉพาะ
3.3 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จา่ ยทีเกียวกับเนื7องานทีไปปฏิบัติราชการซึงถือเป3นค่าใช้จา่ ยในการบร <หารงานของส่วนราชการ

3. ค่าเช่าบ้าน
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
2. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552
4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบบที 4) พ.ศ. 2556
5. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2561
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และว <ธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเง <นค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และว <ธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเง <นค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2552

4.ค่านZามันเชือ
7 เพลิง
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง

๓.1 พระราชบัญญัติการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๓.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.3 หนังสือคณะกรรมการว <นิจฉัยป\ญหาการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที 9 เมษายน 2561

แนวทางการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงเพือใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะทีใช้สําหรับเก็บรักษานZามันเชือ
7 เพลิง
1. การจัดทํารายงานขอซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิง
2. การดําเนินการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิง
2.1 กรณีจด
ั ซือ
7 จากสถานีบรการนZ
<
ามันเชือ
7 เพลิงทีให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
2.2 กรณีจด
ั ซือ
7 จากสถานีบรการนZ
<
ามันเชือ
7 เพลิงทีไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
ภายหลังจากการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงแล้ว ให้ผู้จด
ั ซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงร้องขอให้สถานีบร <การนZามันเชือ
7 เพลิงออกใบเสร็จรับเง <นและใบกํากับภาษี โดย
ให้ผู้จด
ั ซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงเขียนข้อความในเอกสารดังกล่าวว่า “ได้รบ
ั มอบนZามันเชือ
7 เพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” หร @อข้อความในทํานองเดียวกัน
พร้อมทั7งลงลายมือกํากับ และให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป3นหลักฐานการตรวจรับ
3. การจัดทําทะเบียนคุมการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิง
ในการจัดซือ
7 แต่ละครัง7 ให้เจ้าหน้าทีบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงตามแบบทีกําหนด ให้ดําเนินการเป3นไปโดยถูกต้องและ
เป3นป\จจุบันอยู่เสมอเพือประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิง ทัง7 นี7 ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุก 3 เดือน
4. การจัดซือ
7 นZามันเชือ
7 เพลิงในการเดินทางไปราชการ
ให้ถือเป3นค่าพาหนะของผู้เดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิมเติม หร @อระเบียบทีเกียวข้อง
จึงไม่จาํ เป3นต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามแนวทางทีกําหนดข้างต้น
5. การควบคุมการใช้รถราชการ
ในการใช้รถราชการของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐยังต้องควบคุมการใช้รถราชการหร @อรถของหน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หร @อหนังสือสังการ ที
เกียวข้องกับการควบคุมรถราชการหร @อรถของหน่วยงานของรัฐนั7น ๆ

5. การจัดซือ
7 วัสดุ/การจัดจ้าง
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง

๓.1 พระราชบัญญัติการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๓.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.3 กฎกระทรวง/หนังสือเว Nยนต่าง ๆ ทีเกียวกับการจัดซือ
7 จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

ว <ธีการจัดซือ
7 จัดจ้าง ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
7 จัดจ้างและการบร <หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง/หนังสือเว Nยนต่าง ๆ ทีเกียวกับการจัดซือ
7 จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
ว <ธีการจัดซือ
7 จัดจ้าง มี 3 ว <ธี (ระเบียบฯ ข้อ 29)
1. ว <ธีประกาศเชิญชวน สําหรับวงเง <นงบประมาณเกิน 500,000 บาท กระทําได้ 3 ว <ธี ได้แก่
(1) ว <ธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือการซือ
7 หร @อจ้าง ทีมีรายละเอียดไม่ซบ
ั ซ้อน มีมาตรฐานทัวไป และต้องมีข้อมูลสินค้าใน e-catalog
(2) ว <ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซือ
7 หร @อจ้างทีไม่มีสินค้าหร @อบร <การในระบบข้อมูลสินค้า e-catalog
(3) ว <ธีสอบราคา คือ การซือ
7 หร @อจ้าง ทีให้ใช้ได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐทีต้องอยูใ่ นพื7นทีทีมีข้อจํากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
2. ว <ธีคัดเลือก ใช้ในกรณีดังต่อไปนี7
(ก) ใช้ว <ธีประกาศเชิญชวนทัวไปแล้วไม่ได้ผล
(ข) พัสดุทีต้องการจัดหามีคุณลักษณะเฉพาะ/พิเศษ/ซับซ้อน
(ค) มีความจําเป3นเร่งด่วนจากเหตุการณ์ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
(ง) มีข้อจํากัดทางเทคนิคทีจําเป3นต้องระบุยีห้อ
(จ) เป3นพัสดุทีต้องซือ
7 โดยตรงจากต่างประเทศ
(ฉ) พัสดุทีใช้ในราชการลับ/ความมันคงของประเทศ
(ช) จ้างซ่อมพัสดุทีจําเป3นต้องถอดตรวจ/ให้ทราบความเสียหาย
(ซ) กรณีอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
3. ว <ธีเฉพาะเจาะจง ใช้ในกรณีดังต่อไปนี7
(ก) ใช้ว <ธีประกาศเชิญชวนและว <ธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
(ข) วงเง <นไม่เกินตามกําหนดในกฎกระทรวง (วงเง <นไม่เกิน 5 แสนบาท)
(ค) มีผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว
(ง) มีความจําเป3นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน/เกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ/โรคติดต่อร้ายแรง
(จ) เป3นพัสดุทีเกียวกันกับพัสดุทีได้ซอ
ื7 ไว้แล้ว
(ฉ) พัสดุทีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
(ช) ทีดิน/สิงปลูกสร้างซึงจําเป3นต้องซือ
7 เฉพาะที
(ซ) กรณีอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

แนวทางการเบิกจ่ายเงน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

๑. การยืมเงนราชการ
๑.๑ การยืมเงนเพือเดินทางไปราชการ ให้ส่งเรองยืมเงนก่อนไปราชการอย่างน้อย 3 วันทําการ โดยมีหลักการและ
เอกสารประกอบ ดังนี'
๑. ผู้ยืมเงนต้องเป+นผู้ไม่มีรายการค้างชําระหนี'เงนยืม
2. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติยืมเงนราชการ
3. สัญญายืมเงน จํานวน ๒ ฉบับ ลงลายมือชือผู้ยืมและผู้รบ
ั เงนให้ครบถ้วน
4. สําเนาบันทึกขออนุญาตไปราชการและหรอสําเนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการของผู้ยืมเงน
พร้อมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ (ผู้รบ
ั รองสําเนาเอกสารเป+นบุคคลเดียวกับผู้ยืมเงน)
5. ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการให้ใกล้เคียงกับความจรงมากทีสุด เช่น
ค่าเบี'ยเลี'ยง ค่าเช่าทีพัก และค่าพาหนะ
6. กําหนดส่งใบสําคัญชําระหนี' ภายใน ๑๕ วัน นับจากเสร็จสิ'นการไปราชการพร้อมเงนสดคงเหลือ (ถ้ามี)
และเมือเจ้าหน้าทีการเงนได้ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จา่ ยแล้วพบว่ามีเอกสารทีต้องแก้ไขหรอ
เพิมเติม จะส่งเรองคืนให้ผู้ยม
ื เงนแก้ไข และให้ส่งคืนจังหวัด ภายใน ๗ วัน แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน
นับจากเสร็จสิ'นการไปราชการ
การส่งเอกสารชดใช้เงนยืมกรณีเดิ นทางไปราชการ มีเอกสารประกอบ ดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือส่งหลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2. ใบเบิกค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที ๑ และส่วนที ๓) กรณีเบิก
ค่าใช้จา่ ยรวมเป+นหมู่คณะ ให้เพิมส่วนที ๒
3. สําเนาสัญญายืมเงน สําเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการและหรอสําเนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการของ
ผู้ยืมเงนฉบับทีผู้มีอํานาจอนุมัติไปราชการลงนามแล้ว พร้อมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ (ผู้รบ
ั รอง
สําเนาเอกสารเป+นบุคคลเดียวกันกับผู้ยืมเงน)
4. ใบเสร็จค่าทีพักและใบ Folio หรอบันทึกขออนุมัติเบิกเงนค่าทีพักเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงน กรณีเดินทางโดยรถประจําทางหรอรถรับจ้าง
6. ใบเสร็จรับเงนค่านJามันเชือ
' เพลิงรถยนต์ราชการ ระบุหมายเลขรถยนต์/ชือผู้ใช้รถยนต์หรอผู้ยืมเงน
7. กรณีเดินทางโดยเครองบิน ใช้ใบเสร็จรับเงนค่าตัMวโดยสารเครองบินพร้อมกากตัMว ต้องใช้ทงั' ๒ อย่าง
8. บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครองบิน (เหตุผลและความจําเป+น)
9. กรณีใช้รถยนต์ราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓)
โดยระบุรายชือ ผู้เดินทางโดยรถยนต์ราชการทั'งหมด
10. ในกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการให้แนบสําเนาบันทึกขออนุญาตไปราชการ
11. การเขียนรายงานเดินทางไปราชการ
๑1.๑ การนับเวลาไปราชการให้นับตั'งแต่เวลาทีออกเดินทางจากสถานทีอยู่หรอสถานทีปฏิบัติ
ราชการจนกลับถึงสถานทีอยู่หรอสถานทีปฏิบัติราชการ แล้วแต่กรณี ให้ได้เกิน ๑๒ ชัวโมง
จึงจะเบิกเบี'ยเลี'ยงได้ ๑ วัน (อัตราวันละ ๒๔๐ บาท)
๑1.๒ กรณีเดินทางไปราชการ (ออกพื'นที) ให้ระบุวันเดือนปS เวลาไป-กลับ สถานทีปฏิบัติ
ราชการตามจํานวนวันทีขอเบิกเบี'ยเลี'ยง ในช่องหมายเหตุของใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ (วันเวลาสถานทีดังกล่าวต้องตรงกับการขออนุญาตไปราชการ)
๑1.๓ อัตราเงนชดเชยกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
- เงนชดเชยในการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ

กิโลเมตรละ ๒ บาท

- เงนชดเชยในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ

กิโลเมตรละ ๔ บาท

๑2. เงนสดคงเหลือ (ถ้ามี)
13. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ : การเบิกเงนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑-๑1

๑.๒ การยืมเงนเพือปฏิบัติราชการ (โครงการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา) ให้ส่งเรองยืมเงนก่อนดําเนินการ
อย่างน้อย ๗ วันทําการ โดยมีหลักการและเอกสารประกอบ ดังนี'
๑. ผู้ยืมเงนต้องเป+นผู้ไม่มีรายการค้างชําระหนี'เงนยืม
2. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติยืมเงนราชการ
3. สัญญายืมเงน จํานวน ๒ ฉบับ ลงลายมือชือผู้ยืมและผู้รบ
ั เงนให้ครบถ้วน (ผู้ยืมเงนต้องเป+น
ผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการหรอมีหนังสือแต่งตั'งให้รบ
ั ผิดชอบโครงการนั'น)
4. แนบสําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการหรอสําเนาบันทึกขออนุมัติจด
ั ประชุมราชการ/
สําเนาโครงการทีได้รบ
ั อนุมัติ/สําเนาตารางกําหนดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา พร้อมรับรอง
สําเนาเอกสารทุกฉบับ (ผู้รบ
ั รองสําเนาเอกสารเป+นบุคคลเดียวกันกับผู้ยม
ื เงน)
5. แนบรายละเอียดค่าใช้จา่ ยให้ระบุค่าใช้จา่ ยทุกรายการ ไม่ใช่สรุปเป+นจํานวนรวม สําหรับโครงการ
จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ทีมีรายการค่าวัสดุ ให้ดําเนินการจัดซือ
' จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ และ
ส่งเอกสารขอเบิกค่าวัสดุโครงการ ก่อนการดําเนินการอย่างน้อย 5 วันทําการ
6. กําหนดส่งใบสําคัญชําระหนี' ระยะเวลาการส่งคืนหลักฐานคืนเงนยืม (หลักฐานล้างหนี'เงนยืม)
ให้ส่งคืนจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทีได้รบ
ั เงน และเมือเจ้าหน้าทีการเงนได้ตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จา่ ยแล้วพบว่ามีเอกสารทีต้องแก้ไขหรอเพิมเติม จะส่งเรองคืนให้ผู้ยืมเงน
แก้ไข และให้ส่งคืนจังหวัด ภายใน ๗ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทีได้รบ
ั เงน
การส่งเอกสารชดใช้เงนยืมเพือปฏิบัติราชการ
กรณีจด
ั ประชุมราชการ มีเอกสารประกอบ ดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือส่งหลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2. สําเนาสัญญายืมเงน พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
3. บันทึกขออนุมัติจด
ั ประชุมราชการ (ต้นฉบับ) /สําเนาโครงการจัดประชุมทีได้รบ
ั อนุมัติ/
ตารางกําหนดการ/วาระประชุม/สําเนาหนังสือเชิญกลุ่มเปXาหมายเข้าประชุมพร้อมรับรอง
สําเนาเอกสารทุกฉบับ (ผู้รบ
ั รองสําเนาเอกสารต้องเป+นบุคคลเดียวกันกับผู้ยืมเงน)
4. แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม (ต้นฉบับ)
5. ใบเสร็จรับเงนหรอใบสําคัญรับเงนค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมราชการ เช่น ค่าอาหาร/
อาหารว่างและเครองดืม/ค่าเช่าห้องประชุม พร้อมหลักฐานแนบ ลงลายมือชือผู้ยืมเป+นผู้จา่ ยเงน
6. การจ่ายค่าพาหนะ ใช้หลักฐาน ดังนี'
- เจ้าหน้าทีของรัฐ กรณีเบิกค่าพาหนะเป+นค่ารถรับจ้าง/รถโดยสารประจําทาง
ให้ใช้ใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) พร้อมสําเนาหนังสือทีแจ้ง
เข้าร่วมประชุม
- เจ้าหน้าทีของรัฐ กรณีเบิกค่าพาหนะเป+นเงนชดเชยกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
ไปราชการให้ใช้ใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) สําเนาหนังสือ
ทีแจ้งเข้าร่วมประชุมและสําเนาบันทึกขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทาง
ไปราชการ
- บุคคลภายนอก ให้ใช้ใบสําคัญรับเงนพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7. เงนสดคงเหลือ (ถ้ามี) กรณีมีการส่งใช้เงนยืมเป+นเงนสดเกินกว่า ๓๐ % ของวงเงนยืม หรอ
บางรายการทีส่งใช้คืนเงนสดเต็มจํานวน หรอ ๑๐๐% ให้แนบบันทึกเหตุผลชีแ
' จงประกอบด้วย
8. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ : การเบิกเงนค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมราชการ ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 1-๕

กรณีการฝ[กอบรมหรอการสัมมนา มีเอกสารประกอบ ดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง หลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2. สําเนาสัญญายืมเงน
3. บันทึกขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ (ต้นฉบับ) / สําเนาโครงการทีได้รบ
ั อนุมัติ/
ตารางกําหนดการ/สําเนาหนังสือแจ้งกลุ่มเปXาหมายเข้าอบรมหรอสัมมนา/
สําเนาหนังสือแจ้งการศึกษาดูงาน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
(ผู้รบ
ั รองสําเนาเอกสารต้องเป+นบุคคลเดียวกันกับผู้ยม
ื เงน)
4. ลายมือชือผู้เข้าร่วมโครงการ/คณะทํางาน/ผู้สังเกตการณ์ (ต้นฉบับ)
5. ใบเสร็จรับเงนหรอใบสําคัญรับเงนค่าใช้จา่ ยในการจัดฝ[กอบรม/สัมมนา เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครองดืม ค่าสมนาคุณวทยากร พร้อมหลักฐานแนบ ลงลายมือชือผู้ยม
ื เป+นผู้จา่ ยเงน
- เจ้าหน้าทีของรัฐ กรณีเบิกค่าพาหนะเป+นค่ารถรับจ้าง/รถโดยสารประจําทาง
ให้ใช้ใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) พร้อมสําเนาหนังสือทีแจ้ง
เข้าร่วมฝ[กอบรม/สัมมนา
- เจ้าหน้าทีของรัฐ กรณีเบิกค่าพาหนะเป+นเงนชดเชยกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
ไปราชการให้ใช้ใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) สําเนาหนังสือ
ทีแจ้งเข้าร่วมฝ[กอบรม/สัมมนา และสําเนาบันทึกขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเดินทางไปราชการ
- บุคคลภายนอก ให้ใช้ใบสําคัญรับเงนพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๖. การจ่ายค่าทีพัก ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงนค่าทีพักและใบ Folio
๗. เงนสดคงเหลือ (ถ้ามี) กรณีมีการส่งใช้เงนยืมเป+นเงนสดเกินกว่า ๓๐ % ของวงเงนยืมหรอ
บางรายการทีส่งใช้คืนเงนสดเต็มจํานวน หรอ ๑๐๐ % ให้แนบบันทึกเหตุผลชีแ
' จงประกอบด้วย
8. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
หมายเหตุ : การเบิกค่าใช้จา่ ยในการฝ[กอบรม/สัมมนา ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 1-6
2. การเบิกเงนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกจ่ายเงนค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. สําเนาคําสังแต่งตั'งเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. หลักฐานการทํางาน ลายมือชือผู้ปฏิบัติงาน วัน เดือน ปS เวลาเรมต้นและสิ'นสุดการทํางานแต่ละวัน
5. รายงานผลการทํางานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และแนบมากับเอกสารขออนุมัติเบิกเงน
6. เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด
3. การเบิกเงนค่าเช่าบ้าน
หลักการเกิดสิทธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- ข้าราชการผู้ใดได้รบ
ั คําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องทีมีสิทธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เท่าทีต้องจ่ายจรงตามทีสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงนทีกําหนดไว้ตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบต
ั ิราชการในต่างท้องทีเนืองจากสํานักงานทีปฏิบัติราชการประจําอยู่เดิม
ได้ย้ายสถานทีทําการไปตั'งในท้องทีใหม่
ข้อยกเว้นไม่มีสิทธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- ทางราชการได้จด
ั ทีพักอาศัยให้อยู่แล้ว บ้านพักสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง บ้านพักทัวไป
- มีเคหสถานอันเป+นกรรมสิทธิข` องตนเองหรอคู่สมรสในท้องทีทีไปประจําสํานักงานใหม่โดยไม่มีหนี'ค้าง
ชําระกับสถาบันการเงน
-ข้าราชการได้รบ
ั คําสังให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องทีตามคําร้องขอของตนเอง

วันเรมและสิ'นสุดการเบิกค่าเช่าบ้าน
ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รบ
ั เงนค่าเช่าบ้านข้าราชการตั'งแต่วน
ั ทีข้าราชการผู้นั'นได้เช่าอยู่จรงแต่ไม่ก่อนวันที
รายงานตัวเพือเข้ารับหน้าที และให้สิ'นสุดในวันทีขาดจากอัตราเงนเดือนหรอวันทีอยู่ในข่ายหมดสิทธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้าน
ถ้าผู้ซงได้
ึ รบ
ั แต่งตั'งให้ไปรับราชการในท้องทีอืนไม่สามารถออกเดินทางไปได้ในวันทีทีส่งมอบหน้าที ให้มีสิทธิได้รบ
ั ค่า
เช่าบ้านต่อไปอีกไม่เกินสิบวันนับแต่วันส่งมอบหน้าที เว้นแต่มีความจําเป+นจะต้องอยู่ต่อไปอีก ให้เบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการต่อไปได้เท่าทีจําเป+นโดยได้รบ
ั การอนุมัติจากผู้ออกคําสังแต่งตั'ง
การเบิกค่าเช่าซือ
' บ้านหรอผ่อนชําระเงนกู้เพือชําระราคาบ้าน
1. ข้าราชการต้องมีสิทธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้าน
2. ได้เช่าซือ
' หรอผ่อนชําระเงนกู้เพือชําระราคาบ้าน
3. ต้องเป+นบ้านทีตั'งอยูใ่ นท้องทีทีไปประจําสํานักงานใหม่หรอทํางาน
4. ต้องใช้เป+นทีอยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จรง
ขั'นตอนการขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
1. ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านพร้อมยืนแบบขอรับค่าเช่าบ้าน
(แบบ 6005) พร้อมแนบเอกสารประกอบการขอเบิกเงนค่าเช่าบ้านข้าราชการทีเกียวข้อง เสนอให้ผู้มีอํานาจรับรอง
การมีสิทธิ
2. เมือมีการรับรองสิทธิและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าทีผู้รบ
ั ผิดชอบเสนอให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ
การเบิกค่าเช่าบ้านแต่งตั'งข้าราชการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป+นคณะกรรมการเพือตรวจสอบข้อเท็จจรงและ
รายละเอียดการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
3. เมือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้จด
ั ทํารายงานการตรวจสอบ
การขอรับค่าเช่าบ้านตามแบบทีกําหนด เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพือพิจารณาอนุมัติ
เบิกจ่ายต่อไป
4. เมือได้รบ
ั การอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าทีผู้รบ
ั ผิดชอบส่งสําเนาคู่ฉบับให้กับข้าราชการผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านเก็บไว้เป+นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงนค่าเช่าบ้านต่อไป
เอกสารประกอบการขอเบิกเงนค่าเช่าบ้านข้าราชการ
1. กรณีเช่าบ้าน/เช่าหอพัก/หรออพาร์ทเมนท์ เอกสารทีใช้ประกอบการขอรับเงน
ค่าเช่าบ้านมีดังนี'
๑. แบบคําขอรับเงนค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
2. คําชีแ
' จงประกอบการขอรับเงนค่าเช่าบ้าน
3. สัญญาเช่าบ้าน/สัญญาเช่าหอพัก หรออพาร์ทเมนท์
(ควรทําสัญญาครัง' ละไม่เกิน ๓ ปS)
4. คํารับรองของเจ้าของบ้านหรอผู้รบ
ั มอบอํานาจ พร้อมแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบ
ั มอบอํานาจ
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาโฉนดทีดินของผู้ให้เช่า
กรณีเป+นนิติบุคล ใช้สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงน
และคู่สมรส (ถ้ามี)
๖. สําเนาคําสังย้าย/ปฏิบัติหน้าที
๗. สําเนาเอกสารแสดงรายละเอียดเงนเดือน
๙. แผนทีพอสังเขป/ภาพถ่ายของบ้านเช่า/หอพัก/อพาร์ทเมนท์
๑๐. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน/สําเนาคําสัง
แต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
๑๑. เอกสารประกอบอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลียนชือ ทะเบียนสมรส
๑๒. แบบรายงานข้อมูลการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ั รองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
หมายเหตุ เอกสารทีเป+นสําเนา ให้รบ
2. กรณีเช่าซือ
' หรอกู้เงนเพือซือ
' ทีอยู่อาศัยพร้อมทีดิ น เอกสารทีใช้ประกอบการขอรับเงน
ค่าเช่าบ้าน มีดังนี'
๑. แบบคําขอรับเงนค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
2. คําชีแ
' จงประกอบการขอรับเงนค่าเช่าบ้าน
3. สําเนาสัญญาเงนกู้กับสถาบันการเงน
4. สําเนาโฉนดทีดิน
5. สําเนาหนังสือจดทะเบียนจํานองทีดิน
6. สําเนาสัญญาซือ
' ขายทีดินและสิงก่อสร้าง
7. สําเนากรรมสิทธิห
ื' ห้องชุด)
` ้องชุด (กรณีซอ
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงน
และคู่สมรส (ถ้ามี)
9. สําเนาคําสังย้าย/ปฏิบัติหน้าที
10. สําเนาเอกสารแสดงรายละเอียดเงนเดือน
11. แผนทีพอสังเขป/ภาพถ่ายของบ้าน
12. เอกสารประกอบอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลียนชือ ทะเบียนสมรส
13. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน/สําเนาคําสัง
แต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
๑4. แบบรายงานข้อมูลการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ั รองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
หมายเหตุ เอกสารทีเป+นสําเนา ให้รบ
3. กรณีกู้เงนเพือซือ
' ทีดิ นพร้อมปลูกสร้างบ้านหรอปลูกสร้างบ้านในทีดินของตนเองหรอ
คู่สมรส เอกสารทีใช้ประกอบการขอรับเงนค่าเช่าบ้าน มีดังนี'
๑. แบบคําขอรับเงนค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
2. คําชีแ
' จงประกอบการขอรับเงนค่าเช่าบ้าน
3. สําเนาสัญญาเงนกู้กับสถาบันการเงน
4. สําเนาโฉนดทีดิน
5. สําเนาหนังสือจดทะเบียนจํานองทีดิน
6. สําเนาสัญญาซือ
' ขายทีดิน (กรณีซอ
ื' ทีดินเพือปลูกสร้างบ้าน)
7. สําเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงน
และคู่สมรส (ถ้ามี)
9. สําเนาคําสังย้าย/ปฏิบัติหน้าที
10. สําเนาเอกสารแสดงรายละเอียดเงนเดือน
11. แผนทีพอสังเขป/ภาพถ่ายของบ้าน
๑2. สําเนาเอกสารประกอบอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลียนชือ ชือ-สกุล ทะเบียนสมรส
๑3. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน/สําเนาคําสัง
แต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
๑4. แบบรายงานข้อมูลการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
หมายเหตุ เอกสารทีเป+นสําเนาให้ผู้ขอเบิกรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
4. การขอเบิกเงนค่าเช่าบ้านประจําเดือน มีเอกสารประกอบการขอรับเงน ดังนี'
4.1 กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้มีหนังสือนําส่งเพือขออนุมัติเบิกเงนค่าเช่า
บ้านของข้าราชการในสังกัด กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ต้องมีหนังสือนําส่ง

4.2 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
4.3 ใบเสร็จรับเงนค่าเช่าบ้าน/ค่าผ่อนชําระเงนกู้
4.4 ผู้ขอเบิกลงนามรับรองการจ่ายเงนในใบติดใบเสร็จรับเงน
4.5 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงน จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
5. การเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
สําหรับผู้เบิกทีเป+นบุคลากรภาครัฐ
1. กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้มีหนังสือนําส่งเพือขออนุมัติเบิกเงนค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการในสังกัด กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ต้องมีหนังสือ
นําส่ง
2. ใบเบิกค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที ๑ และส่วนที ๓) กรณีเบิก
ค่าใช้จา่ ยรวมเป+นหมู่คณะ ให้เพิมส่วนที ๒
3. สําเนาบันทึกขออนุมัติไปราชการและสําเนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการของผู้ยืมเงน ฉบับที
ผู้มีอํานาจอนุมัติไปราชการลงนามแล้ว พร้อมรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ (ผู้รบ
ั รองสําเนา
เอกสารต้องเป+นบุคคลเดียวกันกับผู้ยืมเงน)
4. ใบเสร็จค่าทีพักและใบ Folio หรอบันทึกขออนุมัติเบิกเงนค่าทีพักเหมาจ่ายแล้วแต่กรณี
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงน กรณีเดินทางโดยรถประจําทางหรอรถรับจ้าง
6. ใบเสร็จรับเงนค่านJามันเชือ
' เพลิงรถยนต์ราชการ ระบุหมายเลขรถยนต์/ชือผู้ใช้รถยนต์หรอผู้ยืมเงน
7. กรณีเดินทางโดยเครองบิน ใช้ใบเสร็จรับเงนค่าตัMวโดยสารเครองบินพร้อมกากตัMว ต้องใช้ทงั' ๒ อย่าง
8. บันทึกขออนุมัติเดินทางโดยเครองบิน (เหตุผลและความจําเป+น)
9. กรณีใช้รถยนต์ราชการแนบสําเนาใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) โดยระบุรายชือ ผู้เดินทางโดย
รถยนต์ราชการทั'งหมด
10. ในกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวให้แนบบันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
11. การเขียนรายงานเดินทางไปราชการ
๑1.๑ การนับเวลาไปราชการให้นับตั'งแต่เวลาทีออกเดินทางจากสถานทีอยู่หรอสถานทีปฏิบัติ
ราชการจนกลับถึงสถานทีอยู่หรอสถานทีปฏิบัติราชการ แล้วแต่กรณี ให้ได้เกิน ๑๒ ชัวโมง
จึงจะเบิกเบี'ยเลี'ยงได้ ๑ วัน (อัตราวันละ ๒๔๐ บาท)
๑1.๒ กรณีเดินทางไปราชการ (ออกพื'นที) ให้ระบุวันเดือนปS เวลาไป-กลับ สถานทีปฏิบัติ
ราชการตามจํานวนวันทีขอเบิกเบี'ยเลี'ยง ในช่องหมายเหตุของใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ (วันเวลาสถานทีดังกล่าวต้องตรงกับการขออนุญาตไปราชการ)
๑1.๓ อัตราเงนชดเชยกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
- เงนชดเชยในการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ กิโลเมตรละ ๒ บาท
- เงนชดเชยในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ กิโลเมตรละ ๔ บาท
๑2. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
13. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
สําหรับผู้เบิกทีมิใช่บุคลากรภาครัฐ
1. หนังสือนําส่ง/บันทึกข้อความ เพือขออนุมัติเบิกเงน
2. สําเนาหนังสือแจ้งให้เดินทางไปราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงน (แบบ บก. 111)
4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงนโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมสําเนาบัญชีเงนฝากธนาคาร
5. ใบสําคัญรับเงน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
6. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)

6. การเบิกค่าสาธารณูปโภค
6.๑ ค่าไฟฟXา เอกสารประกอบการขอเบิก มีดังนี'
๑. กรณีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้ทาํ หนังสือนําส่งใบแจ้งหนี'ค่าโทรศัพท์ถึงจังหวัด
๒. ใบแจ้งหนี'ค่าไฟฟXา
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป+นหน่วยงานดําเนินการเบิกจ่ายค่าไฟฟXา
ประกอบด้วยเอกสารดังนี'
1) บันทึกขออนุมัติขอเบิกเงนค่าไฟฟXา
2) รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย
3) ใบแจ้งหนี'ค่าไฟฟXา
6.๒ ค่าโทรศัพท์ เอกสารประกอบการขอเบิก มีดังนี'
๑. กรณีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้ทาํ หนังสือนําส่งใบแจ้งหนี'ค่าโทรศัพท์ถึงจังหวัด
๒. ใบแจ้งหนี'ค่าโทรศัพท์
3. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป+นหน่วยงานดําเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
ประกอบด้วยเอกสารดังนี'
1) บันทึกขออนุมัติขอเบิกเงนโทรศัพท์
2) รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย
3) ใบแจ้งหนี'ค่าโทรศัพท์
6.3 ค่าโทรศัพท์เคลือนที สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป+นหน่วยงานดําเนินการเบิกจ่ายค่า
โทรศัพท์เคลือนที เอกสารประกอบการขอเบิก มีดังนี'
๑. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์เคลือนที
๒. ใบแจ้งหนี'ค่าโทรศัพท์เคลือนที
3. กรณีมีค่าใช้จา่ ยเพิมเติมจากทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ให้เร Sยกเก็บผู้ทเกี
ี ยวข้อง/ผู้ทใช้
ี งาน
6.4 ค่าไปรษณีย์ เอกสารประกอบการขอเบิก มีดังนี'
๑. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าไปรษณีย์
๒. ใบแจ้งหนี'ค่าไปรษณีย์
๓. สําเนาใบนําส่งไปรษณีย์
7. การเบิกค่านJามันเชือ
' เพลิง
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซือ
' จัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
' จัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หนังสือคณะกรรมการวนิจฉัยปqญหาการจัดซือ
' จัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที 9 เมษายน 2561
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงน
1) บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกเงนค่านJามันเชือ
' เพลิง
2) รายงานขอซือ
' นJามันเชือ
' เพลิง
3) ใบเสร็จรับเงนค่านJามันเชือ
' เพลิง และใบติดใบเสร็จ โดยระบุข้อความในใบติดใบเสร็จค่า
นJามันเชือ
' เพลิงว่า “ได้รบ
ั มอบนJามันเชือ
' เพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” หรอข้อความในทํานอง
เดียวกัน พร้อมทั'งลงลายมือกํากับ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป+นหลักฐานการตรวจรับ
4) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงน จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)

8. การเบิกเงนค่าวัสดุและค่าจ้าง (การจัดซือ
' จัดจ้าง) ดําเนินการตามระเบียบทีเกียวข้องดังนี'
1. พระราชบัญญัติการจัดซือ
' จัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ
' จัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง/หนังสือเว Sยนต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดซือ
' จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
ดําเนินการจัดซือ
' จัดจ้างตามระเบียบทีเกียวข้อง และส่งเรองเพือขออนุมัติเบิกจ่ายเงนให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดดําเนินการเบิกจ่ายเงน โดยมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงน ดังนี'
8.1 กรณีจด
ั ซือ
' จัดจ้าง โดยวธีเฉพาะเจาะจง วงเงนตtากว่า 5,000 บาท ประกอบด้วยเอกสารดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
2. สําเนาหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ/สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินงานโครงการ/สําเนาโครงการ/
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที หรอเจ้าหน้าที
3. รายงานผลการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรอขอบเขตของงานจ้างฯ
4. รายงานขอซือ
' หรอขอจ้าง
5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซือ
' สังจ้าง
6. ใบเสนอราคา/ใบสืบราคา (1 ราย) /ใบสังซือ
' หรอใบสังจ้าง /สําเนาเอกสารของผู้ประกอบการ/
บรษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบการ/บรษัท/ห้าง/ร้าน
7. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรอผู้ทีได้รบ
ั การคัดเลือก
8. ใบแจ้งหนี'/ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ
9. รายงานผลการพิจารณาเมือสิ'นสุดกระบวนการจัดซือ
' จัดจ้าง
10. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
หมายเหตุ
1. การจัดซื'อจัดจ้าง วงเงนตtากว่า 5,000 บาท ได้ รบ
ั ยกเว้นให้ ไม่ ต้องดํ าเนิ นการในระบบ e-GP
ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่ วนทีสุ ด ที กค 0405.4/ว 322 ลงวันที 24 สิงหาคม 2560 เรอง
แนวปฏิ บัติในการดํ าเนินการจัดซื'อจัดจ้างผ่ านระบบการจัดซือ
' จัดจ้างภาครัฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-Government Procurement : e-GP)
2. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแบบประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซือ
' จัดจ้างหรอผู้ได้ รบ
ั การคัดเลือกและ
สาระสําคัญของสั ญญาหรอเป+นข้ อตกลงเป+นหนังสื อ ภายใน 30 วัน นับแต่ วันสุ ดท้ายของแต่ ละ
ไตรมาส โดยให้ จัดทํา ในรู ปแบบไฟล์ เ อกสารประเภท PDF

FILE (Portable

Document

Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซือ
' จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ขึ'นประกาศในระบบเครอข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่ วนทีสุ ด ที กค (กวจ.) 0405.2/ว 62 ลงวันที 5 กุ มภาพั นธ์ 2562 เรอง แนว
ทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ
' จัดจ้างหรอผู้ทีได้ รบ
ั การคัดเลือก และสาระสําคัญของสั ญญา
หรอข้อตกลงเป+นหนังสือ กรณีไม่ได้ดําเนินการในระบบ e-GP
8.2 กรณีจด
ั ซือ
' จัดจ้าง โดยวธีเฉพาะเจาะจง วงเงนตั'งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ประกอบด้วย
เอกสารดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
2. สําเนาหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ/สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินงานโครงการ/สําเนาโครงการ/
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที หรอเจ้าหน้าที
3. รายงานผลการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรอขอบเขตของงานจ้างฯ
4. รายงานขอซือ
' หรอขอจ้าง
5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซือ
' สังจ้าง
6. ใบเสนอราคา/ใบสืบราคา (1 ราย) /ใบสังซือ
' หรอใบสังจ้าง สําเนาเอกสารของผู้ประกอบการ/

บรษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบการ/บรษัท/ห้าง/ร้าน
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรอผู้ทีได้รบ
ั การคัดเลือก
8. ใบแจ้งหนี'/ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ
9. รายงานผลการพิจารณาเมือสิ'นสุดกระบวนการจัดซือ
' จัดจ้าง
10. เอกสารใบตรวจรับการจัดซือ
' /จัดจ้างจากระบบ e-GP ทีมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี'
- เลขทีโครงการ
- เลขคุมสัญญา
- เลขคุมตรวจรับ
11. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
8.3 กรณีจด
ั ซือ
' จัดจ้าง โดยวธีเฉพาะเจาะจง วงเงนตั'งแต่ 100,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ประกอบด้วย
เอกสารดังนี'
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
2. สําเนาหนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ/สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินงานโครงการ/สําเนาโครงการ/
เอกสารอืน ๆ ทีเกียวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที หรอเจ้าหน้าที
3. คําสังแต่งตั'งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรอขอบเขตของงานจ้าง
และกําหนดราคากลาง/สําเนาบันทึกหรอหนังสือแจ้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะหรอขอบเขตของงานจ้าง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที
หรอเจ้าหน้าที
4. รายงานผลการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรอขอบเขตของงานจ้างฯ
5. รายงานขอซือ
' หรอขอจ้าง
6. คําสังแต่งตั'งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/สําเนาบันทึกหรอหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที หรอเจ้าหน้าที
7. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสังซือ
' สังจ้าง
8. ใบเสนอราคา/ใบสืบราคา (จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ราย) สําเนาเอกสารของผู้ประกอบการ/บรษัท/
ห้าง/ร้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ประกอบการ/บรษัท/ห้าง/ร้าน
(ทําการเทียบราคาเพือจัดซือ
' จัดจ้างกับผู้เสนอราคาตtาสุด)
9.ใบสังซือ
' หรอใบสังจ้าง สําเนาเอกสารของผู้ประกอบการ/บรษัท/ห้าง/ร้าน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
โดยผู้ประกอบการ/บรษัท/ห้าง/ร้าน
10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรอผู้ทีได้รบ
ั การคัดเลือก
11. ใบแจ้งหนี'/ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ
12. รายงานผลการพิจารณาเมือสิ'นสุดกระบวนการจัดซือ
' จัดจ้าง
13. เอกสารใบตรวจรับการจัดซือ
' /จัดจ้างจากระบบ e-GP ทีมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี'
- เลขทีโครงการ
- เลขคุมสัญญา
- เลขคุมตรวจรับ
14. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
9. การเบิกเงนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี'
1. กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้มีหนังสือนําส่งเพือขออนุมัติเบิกเงนสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
2. ใบเบิกเงนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) ผู้มีสิทธิต
` ้องให้ความสําคัญและกรอก
แบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน เพราะแบบฟอร์มจะเป+นข้อมูลให้ผู้ตรวจใบสําคัญทราบว่า

ผู้มีสิทธิก
` ําลังใช้สิทธิข` องตนเองหรอบุคคลในครอบครัววันทีเข้ารับการรักษาต้องตรงกับ
ใบเสร็จรับเงน ปƒวยเป+นโรคอะไร จํานวนเงน ใบเสร็จรับเงนกีฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงน/ใบสําคัญรับเงนของสถานพยาบาล พร้อมรับรองการจ่ายเงนในใบติดใบเสร็จรับเงน
4. ใบรับรองรายการและอวัยวะเทียมทีไม่มีจาํ หน่ายในสถานพยาบาล กรณีทีสถานพยาบาลไม่มียา
เลือด และส่วนประกอบเลือด อวัยวะเทียมหรออุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค หรอสถานพยาบาล
ไม่อาจให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้และผู้รบ
ั การรักษาพยาบาลต้องซือ
' หรอการตรวจทาง
ห้องทดลองจากสถานทีอืน
5. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
6. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงน จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
10. การเบิกเงนสวัสดิการการศึกษาบุตร
กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ให้แนบหลักฐาน ดังนี'
1. กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้มีหนังสือนําส่งเพือขออนุมัติเบิกเงนสวัสดิการ
การศึกษาบุตร
2. ใบเบิกเงนสวัสดิการ การศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓) ผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกรายการ
3. ใบเสร็จรับเงนทีแสดงรายการ ชือ ทีอยู่ ของโรงเร Sยน ชือ-สกุล นักเร Sยน ประจําปSการศึกษา
ภาคการศึกษา พร้อมรับรองการจ่ายเงนในใบติดใบเสร็จรับเงน
4. ใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมของสถานศึกษา
5. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงน จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ให้แนบหลักฐาน ดังนี'
1. กรณีผู้ขอเบิกสังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ให้มีหนังสือนําส่งเพือขออนุมัติเบิกเงนสวัสดิการ
การศึกษาบุตร
2. ใบเบิกเงนสวัสดิการ การศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓) ผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกรายการ)
3. ใบเสร็จรับเงนทีแสดงรายการ ชือ ทีอยู่ ของโรงเร Sยน ชือ-สกุล นักเร Sยน ประจําปSการศึกษา
ภาคการศึกษา พร้อมรับรองการจ่ายเงนในใบติดใบเสร็จรับเงน
4. รายการของสถานศึกษาให้เร Sยกเก็บเงนตามรายการทีได้รบ
ั อนุญาตให้เร Sยกเก็บ
5. เบิกได้ตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด
6. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงน จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)

*************************************
2. การเบิกค่าสมนาคุณวทยากร
1. บันทึกข้อความ/หนังสือนําส่ง เพือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวทยากร
๒. สําเนาเอกสารบันทึกขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ / สําเนาโครงการทีได้รบ
ั อนุมัติ/
ตารางกําหนดการ/สําเนาหนังสือเชิญวทยากรของหน่วยงาน/แบบตอบรับการเป+นวทยากรหรอหนังสือ
ตอบรับการเป+นวทยากร
3. สําเนาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวทยากรกรณีวทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จด
ั การฝ[กอบรม
4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงนโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมสําเนาบัญชีเงนฝากธนาคาร
5. ใบสําคัญรับเงน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของวทยากร
6. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)

แนวทางการเบิกจ่าย
เงนงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการเบิกจ่ายเงนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร
ให้ ดําเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสื อสั(งการ ที(เกี( ยวข้อง และดําเนิ นการ
ตามแนวทางการบรหารงบประมาณและแนวทางการเบิกจ่ายเงนของสํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ 2565 และเพิ(มเติ มรายละเอียดสําหรับการเบิกค่าใช้จา่ ย ดั งต่ อไปนี1
1. ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั(นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร (อกสอ.)
1.1 กรณีส่งเบิกจ่ายเงนค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม ประกอบด้วย
๑) หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
๒) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
๓) สําเนาหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
๔) สําเนารายงานการประชุม
๕) บัญชีรายชือ
( ผู้เข้าร่วมประชุม
๖) สําเนาคําสั(งของ อกสอ. และผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) หลักฐานการจ่ายเงนตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่
7.1 การจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครอB( งดื(ม
1) ใบรับรองการจ่า ยเง นของพั ฒ นาการอํ า เภอหร Bอเจ้า หน้ า ที( ผู้ ที(ไ ด้ ร บ
ั มอบหมาย แนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2) ใบสํ าคั ญ รับเงนของผู้ รบ
ั จ้าง แนบสํ าเนาบัตรประจําตั วประชาชน พร้อมรับรองสํ าเนา
ถูกต้อง)
3) ใบสําคัญรับเงนของพัฒนาการอําเภอหร Bอเจ้าหน้าที(ผู้ที(ได้ รบ
ั มอบหมาย แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ไม่ต้องลงวันที(ในเอกสาร)
7.2 การจ่ายค่าเบี1ยประชุม
1) ผู้เข้าร่วมประชุม แนบใบสําคัญรับเงน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) กรณีที(คณะอนุกรรมการกลั(นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้รบ
ั มอบหมายให้บุคคลอื(นเข้าแทน ให้มีหนังสือ
มอบ อํานาจ และสําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้รบ
ั มอบอํานาจ
(ยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมอบอํานาจได้)
8) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
1.2 กรณียืมเงนเพื(อเปIนค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม ประกอบด้วย
1) หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติยืมเงน
2) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
3) สัญญายืมเงน จํานวน ๒ ชุด
4) วาระการประชุม
1.3 การส่งหลักฐานใช้เงนยืมราชการ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี1
1) หนังสือนําส่งหลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2) สําเนาสัญญายืมเงนราชการ
3) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
4) สําเนาหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

5) สําเนารายงานการประชุม
6) บัญชีรายชือ
( ผู้เข้าร่วมประชุม
7) สําเนาคําสั(งของ อกสอ. และผู้ทรงคุณวุฒิ
8) หลั ก ฐานการจ่า ยเง นค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเคร อB( งดื( ม ใบสํ า คั ญ รับ เง นของผู้ ร บ
ั จ้า ง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
9) หลั ก ฐานการจ่ า ยค่ า เบี1 ย ประชุ ม ของผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม แนบใบสํ า คั ญ รับ เง น สํ า เนาบั ต ร
ประจําตั วประชาชน กรณีที(คณะอนุกรรมการกลั(นกรองและติ ดตามการดําเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ และได้ รบ
ั มอบหมายให้ บุคคลอื( นเข้าแทน
ให้ มี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจ และสํ า เนาบั ต รประชาชน/บั ต รข้ า ราชการของผู้ รบ
ั มอบอํ า นาจ
(ยกเว้นผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถมอบอํานาจได้)
10) เงนสดคงเหลือ (ถ้ามี)
2. ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื(อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตําบล/เทศบาล
1.1 กรณีส่งเบิกจ่ายเงนค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม ประกอบด้วย
1) หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
2) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
3) สําเนาหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
4) สําเนารายงานการประชุม
5) บัญชีรายชือ
( ผู้เข้าร่วมประชุม
6) สําเนาคําสั(งคณะทํางานขับเคลื(อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตําบล/เทศบาล
7) หลักฐานการจ่ายเงนตามระเบียบของทางราชการ ได้แก่
การจ่ายค่าอาหาร
1) ใบรับรองการจ่า ยเง นของพั ฒ นาการอํ า เภอหร Bอเจ้า หน้ า ที( ผู้ ที(ไ ด้ ร บ
ั มอบหมาย แนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2) ใบสํ าคั ญ รับเงนของผู้ รบ
ั จ้าง แนบสํ าเนาบัตรประจําตั วประชาชน พร้อมรับรองสํ าเนา
ถูกต้อง)
3) ใบสําคัญรับเงนของพัฒนาการอําเภอหร Bอเจ้าหน้าที(ผู้ที(ได้ รบ
ั มอบหมาย แนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ไม่ต้องลงวันที(ในเอกสาร)
8) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
1.2 กรณียืมเงนเพื(อเปIนค่าใช้จา่ ยในการประชุ ม ประกอบด้วย
1) หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติยืมเงน
2) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
3) สัญญายืมเงน จํานวน ๒ ชุด
4) วาระการประชุม
1.3 การส่งหลักฐานใช้เงนยืมราชการ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี1
1) หนังสือนําส่งหลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2) สําเนาสัญญายืมเงนราชการ
3) สําเนาขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมและสําเนาเอกสารในการดําเนินการที(เกี(ยวข้อง
4) สําเนาหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม

5) สําเนารายงานการประชุม
6) บัญชีรายชือ
( ผู้เข้าร่วมประชุม
7) สําเนาคําสั(งแต่งตั1งคณะทํางานขับเคลื(อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรตําบล/เทศบาล
8) หลั ก ฐานการจ่ า ยเง นค่ า อาหาร อาหารว่ า งและเคร อB( งดื( ม ใบสํ า คั ญ รับ เง นของผู้ ร ับ จ้ า ง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง)
9) เงนสดคงเหลือ (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางไปราชการของคณะอนุกรรมการกลั(นกรองและติ ดตามการดําเนินงานกองทุนฯ
อํ า เ ภ อ เจ้ า หน้ า ที( พั ฒ น า ชุ มช น , คณ ะ ทํ า ง า น ขั บเ ค ลื( อ นก อ ง ทุ น ฯ ตํ าบ ล / เ ทศ บ า ล , อ า สา ส มั ค ร
ผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุ มชน ให้ดําเนินการดังนี1
กรณีส่งเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางไปราชการ ประกอบด้วย
๑. หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
๒. สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินการฯ และสําเนาเอกสารที(เกี(ยวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. แผนปฏิบัติการฯ
๔. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงนค่าเดินทางไปราชการ
๕. แบบใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
๖. สําเนาขออนุญาตไปราชการ และสําเนาคําสั(งกรณีที(ไม่ใช่ข้าราชการ
๗. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
กรณียืมเงนเพื(อเปIนค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางไปราชการ
๑. หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติยืมเงน
๒. สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินการฯ และสําเนาเอกสารที(เกี(ยวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. สัญญายืมเงน จํานวน ๒ ชุด
๔. แผนปฏิบัติการในการติดตามสนับสนุนให้แก่สมาชิกที(ได้รบ
ั อนุมัติโครงการ/ลูกหนี1กองทุน
การส่งหลักฐานใช้เงนยืมราชการ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี1
๑. หนังสือนําส่งหลักฐานชดใช้เงนยืมราชการ
2. สําเนาสัญญายืมเงนราชการ
3. สําเนาบันทึกขออนุมัติดําเนินการฯ และสําเนาเอกสารที(เกี(ยวข้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. แบบสรุปการเบิกจ่ายเงนค่าเดินทางไปราชการ
5. แบบใบเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
6. สําเนาขออนุญาตไปราชการ และสําเนาคําสั(งกรณีที(ไม่ใช่ข้าราชการ
7. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จํานวน 2 แผ่น (เฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)

4. กรณีเบิกค่าวัสดุ ประกอบด้วย
1. หนังสือนําส่งเพื(อขออนุมัติเบิกจ่าย
2. สําเนาหนังสือแจ้งจัดสรรจากจังหวัด
3. บันทึกขออนุมัติดําเนินการจัดซือ
1 /จัดจ้าง
4. รายงานขอซือ
1 ขอจ้างในการดําเนินการจัดซือ
1 วัสดุ
5. คําสั(งแต่งตั1งคณะกรรมการตรวจรับ
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
7. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั(งซือ
1 /สั(งจ้าง
8. ใบเสนอราคา
9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
10. ใบสั(งซือ
1 /สั(งจ้าง
11. ใบส่งของ
12. ใบแจ้งหนี1
13. ใบตรวจรับการจัดซือ
1 /จัดจ้าง
14. รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงน
15. หนังสือขอเบิกเงน
16. ใบเสร็จรับเงนค่าวัสดุ
*******************************************

ภาคผนวก

ราคากลางของวัสดุสํานักงาน
และวัสดุคอมพิวเตอร์
ประจําป 2565

ราคากลางของวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด สําหรับป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
วัสดุสํานักงาน
ที,

รายการสินค้า/คุณลักษณะ

ราคา/หน่วย

หน่วย

1

กรรไกร ๖ นิ2ว

50

อัน

2

กรรไกร ๗ นิ2ว

60

อัน

3

กรรไกร ๘ นิ2ว

70

อัน

4

กรรไกร ๙ นิ2ว

80

อัน

5

กระดาษ FAX ๒๑๐

๖๐

ม้วน

6

กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 100 แผ่น/ห่อ

180

ห่อ

7

กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม 100 แผ่น/ห่อ

250

ห่อ

8

กระดาษกาวย่น ขนาด ๑ นิ2ว

30

ม้วน

9

กระดาษกาวย่น ขนาด ๑.๕ นิ2ว

35

ม้วน

10

กระดาษกาวย่น ขนาด ๒ นิ2ว

45

ม้วน

11

กระดาษกาวสองหน้า ๓M ๑ เมตร

๖๐

ม้วน

12

กระดาษกาวสองหน้า แบบหนา 1 นิ2ว (5 เมตร)

250

ม้วน

13

กระดาษกาวสองหน้า แบบบาง 1 นิ2ว

40

ม้วน

14

กระดาษกาวสองหน้า แบบบาง 0.5 นิ2ว

30

ม้วน

15

กระดาษแข็ง ขาว-เทา

๑๐

แผ่น

16

กระดาษคาร์บอน

๑๒๕

กล่อง

17

กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐g (๕๐๐ แผ่น)

๑๒๕

ร "ม

18

กระดาษทําประกาศนีบัตรขอบทอง ขนาด A๔

250

ห่อ

๑2๐

ห่อ

40

อัน

๔

แผ่น

(100 แผ่น)
19

กระดาษปกสี A๔/๑๒๐g (๑๘๐ แผ่น)

20

กระดาษโพสอิท ขนาด ๓”x ๓”

21

กระดาษฟลิปชาร์ท/กระดาษปรูฟ
๊ เหลือง

22

กระดาษโฟโต้ ขนาด A4 ๑8๐ แกรม

๒๕๐

ห่อ

23

กระดาษสติSกเกอร์ขาวด้าน A๔

250

ห่อ

24

กระดาษสติSกเกอร์ขาวมัน A๔

300

ห่อ

25

กรอบรูป/กรอบใส่ประกาศนียบัตร ขนาด A4

100

อัน

26

กาวแท่งสติSก ขนาด ๘ กรัม

๒๕

หลอด

27

กาวแท่งสติSก ขนาด ๒๑ กรัม

๕๕

หลอด

28

กาวนUาลูกกลิ2งหัวสักหลาดขนาดเล็ก

๑๐

ขวด

29

กาวนUาลูกกลิ2งหัวสักหลาดขนาดใหญ่

๒๐

ขวด

30

กาวลาเท็กซ์ ขนาด ๔ ออนซ์

๑๕

ขวด

31

กาวลาเท็กซ์ ขนาด ๘ ออนซ์

๒๕

ขวด

32

กาวลาเท็กซ์ ขนาด ๑๖ ออนซ์

๓๕

ขวด

33

กาวแห้ง UHU เอนกประสงค์ ขนาดเล็ก 20 g.

30

หลอด

34

กาวแห้ง UHU เอนกประสงค์ ขนาดใหญ่ 40 g.

90

หลอด

35

กล่องใส่แฟZม 3 ช่อง

250

กล่อง

36

คลิปดํา เบอร์ ๑๐๘

๗๐

กล่อง

37

คลิปดํา เบอร์ ๑๐๙

๖๐

กล่อง

หมายเหตุ

ที,

รายการสินค้า/คุณลักษณะ

ราคา/หน่วย

หน่วย

38

คลิปดํา เบอร์ ๑๑๐

๕๐

กล่อง

39

คลิปดํา เบอร์ ๑๑๑

๓๐

กล่อง

40

คลิปดํา เบอร์ ๑๑๒

๒๐

กล่อง

41

คัตเตอร์เหล็กเล็ก

50

อัน

42

คัตเตอร์เหล็กใหญ่

90

อัน

43

ที,เหลาดินสอ

๒๔๐

ตัว

44

ที,เจาะกระดาษ

300

อัน

45

เชือกขาว-แดงม้วนใหญ่

๕๐

ม้วน

46

ซองจดหมายพับ ๒ สีนUาตาล มีครุฑ

๒

ซอง

47

ซองจดหมายพับ ๔ สีขาว มีครุฑ

2/๓๕๐

ซอง/กล่อง

48

ซองพลาสติกใส A๔

๕

ซอง

49

ซองสีนUาตาล พับ ๒ มีครุฑ

๒

ซอง

50

ซองสีนUาตาล A๔ มีครุฑ

๓

ซอง

51

ซองสีนUาตาล ขนาด F14 ขยายข้าง มีครุฑ

5

ซอง

52

ฐานรองที,ติดเทปใส/แท่นตัดเทปใส ขนาดเล็ก

70

อัน

53

ฐานรองที,ติดเทปใส/แท่นตัดเทปใส ขนาดใหญ่

100

อัน

54

ดินสอดํา ๒ B

๕

แท่ง

55

ตรายางอนุมัติ

150

อัน

56

ตรายางจ่ายแล้ว

150

อัน

57

ตรายางจ่ายแล้วมีวันที, (หมึกในตัว)

๒๙๐

อัน

58

ตรายางวันที,เลขไทย

70

อัน

59

ตรายางยกเลิก

๓๕

อัน

60

ตรายางวันที,เลขไทย

๖๕

อัน

61

ตรายางสําเนาถูกต้อง

๔๕

อัน

62

แท่นประทับตรายาง เบอร์ 2

60

อัน

63

หมึกเติมแท่นประทับตรายาง

20

ขวด

64

ทะเบียนคุมเช็ค

๑๑๐

เล่ม

65

ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ

100

เล่ม

66

ที,เจาะกระดาษขนาดเล็ก

250

อัน

67

ที,เจาะกระดาษใหญ่

๗๐๐

อัน

68

ที,ถอดลวดเย็บ

๒๕

อัน

69

ที,เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐

200

ตัว

70

ที,เย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕

350

ตัว

71

เทปใส ขนาด ๐.๕ นิ2ว

๑๕

ม้วน

72

เทปใส ขนาด ๑ นิ2ว

๓๕

ม้วน

73

เทปติดสัน (แล็คซีน) ขนาด 1 นิ2ว

35

ม้วน

74

เทปติดสัน (แล็คซีน) ขนาด 1.5 นิ2ว

40

ม้วน

75

เทปติดสัน (แล็คซีน) ขนาด 2 นิ2ว

45

ม้วน

76

แท่นประทับตราสีแดง,นUาเงน̀ เบอร์ ๒

๓๕

อัน

77

เทปลบคําผิด

50

อัน

78

นUายาลบคําผิดแบบปากกา ๗ ML

๗๐

อัน

หมายเหตุ

ที,

รายการสินค้า/คุณลักษณะ

ราคา/หน่วย

หน่วย

79

ใบมีดคัดเตอร์ขนาดใหญ่

๘๕

ห่อ

80

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด

๒๐

ด้าม

81

ปากกาเคมี ๒ หัว

15

ด้าม

82

ปากกาเน้นข้อความหัวไนล่อน

35

ด้าม

83

ปากกาลูกลื,น สีนUาเงน̀,สีแดง,สีดํา

๕

ด้าม

84

ปZายสามเหลี,ยมตั2งโต๊ะ ขนาด ๓x๑๒ นิ2ว

๑๐๐

อัน

85

แผ่นพลาสติกทําปก ใส ขนาด A4 100 แผ่น/ห่อ

200

ห่อ

86

ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ๑๒ นิ2ว

30

อัน

87

ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ2ว

5

อัน

88

ฟุตเหล็ก ๒๔ นิ2ว

๙๕

อัน

89

แฟZมพลาสติก แบบกระดุม ขยายข้าง A๔

25

อัน

90

แฟZมพลาสติก แบบกระดุม ไม่ขยายข้าง A๔

20

อัน

91

แฟZมพลาสติก แบบผูกเชือก ขยายข้าง A4

20

อัน

92

แฟZมพลาสติก แบบผูกเชือก ไม่ขยายข้าง A4

15

อัน

93

แฟZมกล่าวรายงาน A๔

๑๖๐

เล่ม

94

แฟZมเชือกผูกขยายข้าง A๔

๑๕

อัน

95

แฟZมสันกว้าง ขนาด ๒ นิ2ว

๖๕

อัน

96

แฟZมสันกว้าง ขนาด ๓ นิ2ว

๗๐

อัน

97

แฟZมเสนอเซ็นต์ บรรจุ ๑๖ หน้า

140

เล่ม

98

แฟZมหนีบพลาสติก

๔๐

อัน

99

แฟZมห่วง ขนาด ๒ นิ2ว

๖๕

อัน

100

แฟZมห่วง ขนาด ๓ นิ2ว

๗๐

อัน

101

แฟZมห่วง ๒๑๐ F ขนาด ๑ นิ2ว

๖๐

อัน

102

แฟZมห่วง 112F ขนาด 3 นิ2ว

75

อัน

103

แฟZมอ่อน

๑๒

อัน

104

พลาสติกลูกฟูก (ฟ`วเจอร์บอร์ด) ขนาด ตัด 6

40

แผ่น

105

แม็กยิง TG - A

๑,๔๐๐

ตัว

106

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐

10

กล่อง

107

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕

15

กล่อง

108

ลวดเสียบกระดาษตัวใหญ่

๑๕

กล่อง

109

ลวดเสียบกระดาษธรรมดา

10

กล่อง

110

สมุดทะเบียนรับ - ส่ง

๗๐

เล่ม

111

สมุดนัมเบอร์ ๑

๔๐

เล่ม

112

สมุดนัมเบอร์ ๒ ปกเคลือบ

๓๕

เล่ม

113

สมุดบันทึกรม̀ลวด แบบบาง/แบบหนา

๓๕/5๕

เล่ม

114

สมุดปกอ่อน แบบหนา/แบบบาง

๑๐/20

เล่ม

115

สมุดรายงานเงน̀คงเหลือประจําวัน

๑๑๐

เล่ม

116

สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ

๑๐๐

เล่ม

117

สันรูดพลาสติก ขนาด ๓ มิล

๓

อัน

118

สันรูดพลาสติก ขนาด ๕ มิล

5

อัน

119

สันรูดพลาสติก ขนาด ๑๐ มิล

10

อัน

หมายเหตุ

ที,

รายการสินค้า/คุณลักษณะ

ราคา/หน่วย

หน่วย

๑๕

อัน

120

สันรูดพลาสติก ขนาด ๑๕ มิล

121

หมึกเครอf, งถ่ายเอกสาร Cannon MPG-28 Toner

2,200

กล่อง

122

ผงหมึกเครอf, งถ่ายเอกสาร RICOH 31ST3554TNBK

4,500

กล่อง

หมายเหตุ

วัสดุคอมพิวเตอร์
ที,

รายการสินค้า/คุณลักษณะ

ราคา/หน่วย

หน่วย

1

หมึกชนิดเติมยี,ห้อ Brother ๑๐๐ml (ตัวเทียบ)

๑๕๐

ขวด

2

หมึกชนิดเติมยี,ห้อ Brother ๑๐๐ml (ตัวแท้)

320

ขวด

3

หมึกชนิดเติมยี,ห้อ แคนนอน ๑๐๐ ml (ตัวเทียบ)

๑๕๐

ขวด

4

หมึกชนิดเติมยี,ห้อ แคนนอน 100 ml (ตัวแท้)

360

ขวด

5

หมึกชนิดเติม ยี,ห้อ Epson 100 ml. (ตัวเทียบ)

150

ขวด

6

หมึกชนิดเติม ยี,ห้อ Epson 100 ml. (ตัวแท้)

300

ขวด

7

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP ๑๒A (ตัวเทียบ)

๙๐๐

กล่อง

8

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP ๑๒A (ตัวแท้)

2,000

กล่อง

9

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP ๘๕A (ตัวเทียบ)

๙๐๐

กล่อง

2,000

กล่อง

900

กล่อง

10

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP ๘๕A (ตัวแท้)

11

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP 79A (ตัวเทียบ)

12

หมึกปรน`2 เตอร์เลเซอร์ HP 79A (ตัวแท้)

2,000

กล่อง

13

หมึกปรน`2 เตอร์ ซัมซุง ML ๒๑๖๕ (ตัวเทียบ)

1,000

กล่อง

14

หมึกปรน`2 เตอร์ ซัมซุง ML ๒๑๖๕ (ตัวแท้)

๒,2๐๐

กล่อง

15

หมึกปรน`2 เตอร์ ซัมซุง M 2020 (ตัวเทียบ)

1,000

กล่อง

16

หมึกปรน`2 เตอร์ ซัมซุง M 2020 (ตัวแท้)

๒,2๐๐

กล่อง

17

คีย์บอร์ด

350

อัน

18

เม้าส์

๒๕๐

อัน

19

แผ่นรองเม้าส์ แบบฟองนUา

50

แผ่น

20

แผ่น CD-R (๕๐ แผ่น)

๓๐๐

กล่อง

21

แผ่น DVD (๕๐ แผ่น)

๔๕๐

กล่อง

22

ซองผ้าใส่แผ่น DVD/CD

2

บาท

23

กล่องใส่แผ่น DVD

๑๐

กล่อง

24

ฮับ USB

๒๐๐

อัน

25

แฟลชไดร์ ขนาด ๑๖/32 GB

250/350

อัน

หมายเหตุ

ระยะทางภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะทางจาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด - ทีว่าการอําเภอ ต่าง ๆ
1. อําเภอเมืองร้อยเอ็ด

0.50 กิโลเมตร

2. อําเภอจังหาร

10

กิโลเมตร

3. อําเภอธวัชบุร -

12

กิโลเมตร

4. อําเภอเชียงขวัญ

16

กิโลเมตร

5. อําเภอศร -สมเด็จ

21

กิโลเมตร

6. อําเภอจตุรพักตรพิมาน

26

กิโลเมตร

7. อําเภอเมืองสรวง

27

กิโลเมตร

8. อําเภอทุง่ เขาหลวง

30

กิโลเมตร

9. อําเภอเสลภูมิ

32

กิโลเมตร

10. อําเภออาจสามารถ

37

กิโลเมตร

11. อําเภอโพธิช8 ย
ั

42

กิโลเมตร

12. อําเภอโพนทอง

46

กิโลเมตร

13. อําเภอเกษตรว :สัย

50

กิโลเมตร

14. อําเภอสุวรรณภูมิ

54

กิโลเมตร

15. อําเภอพนมไพร

64

กิโลเมตร

16. อําเภอปทุมรัตต์

65

กิโลเมตร

17. อําเภอหนองพอก

74

กิโลเมตร

18. อําเภอเมยวดี

75

กิโลเมตร

19. อําเภอหนองฮี

78

กิโลเมตร

20. อําเภอโพนทราย

79

กิโลเมตร

อ้างอิงระยะทางโดย Google Maps
ปรับปรุงเมือ พฤษภาคม 2565

อัตราการจ่ายค่าพาหนะ
(ไป-กลับ)

อัตราการจ่ายค่าพาหนะ (ไป-กลับ)
**************************************
1. อําเภอเมืองร้อยเอ็ด

ไม่เกิน 300 บาท

2. อําเภอจังหาร

ไม่เกิน 350 บาท

3. อําเภอธวัชบุร -

ไม่เกิน 350 บาท

4. อําเภอเชียงขวัญ

ไม่เกิน 350 บาท

5. อําเภอศร -สมเด็จ

ไม่เกิน 350 บาท

6. อําเภอจตุรพักตรพิมาน

ไม่เกิน 400 บาท

7. อําเภอเมืองสรวง

ไม่เกิน 400 บาท

8. อําเภอทุง่ เขาหลวง

ไม่เกิน 400 บาท

9. อําเภอเสลภูมิ

ไม่เกิน 400 บาท

10. อําเภออาจสามารถ

ไม่เกิน 400 บาท

11. อําเภอโพธิช; ย
ั

ไม่เกิน 500 บาท

12. อําเภอโพนทอง

ไม่เกิน 500 บาท

13. อําเภอเกษตรว =สัย

ไม่เกิน 500 บาท

14. อําเภอสุวรรณภูมิ

ไม่เกิน 500 บาท

15. อําเภอพนมไพร

ไม่เกิน 550 บาท

16. อําเภอปทุมรัตต์

ไม่เกิน 550 บาท

17. อําเภอหนองพอก

ไม่เกิน 600 บาท

18. อําเภอเมยวดี

ไม่เกิน 600 บาท

19. อําเภอหนองฮี

ไม่เกิน 600 บาท

20. อําเภอโพนทราย

ไม่เกิน 600 บาท

หมายเหตุ – เบิกจ่ายไม่เกินจํานวนเง =นทีก
B ําหนด

กําหนดการส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงน

กําหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ที
๑

รายการ
ค่าเช่าบ้านประจําเดือน

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

กําหนดวันส่งเอกสาร

อาร (รัตน์

ไม่เกินวันที 10ของเดือน
ถัดไป

2
3

ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีเกิดสิทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ประจําเดือน

อาร (รัตน์
อาร (รัตน์

หมายเหตุ
ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ขอเบิกแก้ไข
และให้ส่งกลับจังหวัดภายใน 3 วันทําการ

ภายใน 1 เดือน

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ขอเบิกแก้ไข

หลังจากเกิดสิทธิ

และให้ส่งกลับจังหวัดภายใน 3 วันทําการ

ไม่เกินวันที 25 ของเดือน

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ขอเบิกแก้ไข
และให้ส่งกลับจังหวัดภายใน 3 วันทําการ

4

หลักฐานการยืมเงนราชการ

สุขสันต์

ก่อนดําเนินการ 5 วันทําการ

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ยืมแก้ไขแล้ว
และให้ส่งกลับจังหวัด ภายใน 3 วันทําการ

5

หลักฐานการส่งใช้เงนยืมราชการ

สุขสันต์

ภายในระยะเวลาทีกําหนด
ไว้ในสัญญายืมเงน

-ก่อนครบกําหนดมีหนังสือแจ้งอําเภอ
เป;นรายเดือน/แจ้งในทีประชุมประจําเดือน
-ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ยืมแก้ไข
และให้ส่งกลับจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ

6

หลักฐานการเบิกจ่ายเงนงบประมาณ

สุขสันต์

ตามห้วงระยะเวลาและตาม

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้รบ
ั ผิดชอบแก้ไข

หลักฐานการเบิกจ่ายเงนนอกงบประมาณ/เงนอืน

สุขสันต์

แผนการเบิกจ่ายเงนที

และให้ส่งกลับจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ

จังหวัด/อําเภอกําหนด

ๆ
7

หลักฐานการเบิกจ่ายเงนงบประมาณ

สุขสันต์

(เอกสารจัดซือ
B จัดจ้าง)
หลักฐานการเบิกจ่ายเงนนอกงบประมาณ/เงนอืน

ตามห้วงระยะเวลาและตาม

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้รบ
ั ผิดชอบแก้ไข

แผนการเบิกจ่ายเงนที

และให้ส่งกลับจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ

สุขสันต์

จังหวัด/อําเภอกําหนด

อาร (รัตน์

ส่งทันทีเมือได้รบ
ั ใบแจ้งหนีB

ๆ
(เอกสารจัดซือ
B จัดจ้าง)
8

หลักฐานการเบิกค่าสาธารณูปโภค
(ค่าไฟฟGา/ค่าโทรศัพท์/ค่าไปรษณีย์/ค่า

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้รบ
ั ผิดชอบแก้ไขและ
ให้ส่งกลับจังหวัด ภายใน 3 วันทําการ

โทรศัพท์เคลือนที)
9

หลักฐานการเบิกค่าใช้จา่ ยงบกลาง

อาร (รัตน์

(ค่ารักษาพยาบาล/เงนช่วยการศึกษาบุตร/อืน ๆ)
10

การซ่อมแซมครุภัณฑ์/ยานพาหนะ

อาร (รัตน์

ส่งเมือผู้ขอเบิกได้จา่ ยเงน

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ขอเบิกแก้ไข

แล้วและมีสิทธิในการเบิก

และให้ส่งกลับจังหวัดภายใน 5 วันทําการ

ส่งขออนุมัติดําเนินการ

ถ้ามีการแก้ไขจะส่งคืนให้ผู้ขอเบิกแก้ไข

ซ่อมแซมครุภัณฑ์/

และให้ส่งกลับจังหวัดภายใน 5 วันทําการ

ยานพาหนะพร้อมแนบ
เอกสารการเสนอราคา
ในการซ่อมแซม

การกําหนดราคากลาง
การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดทําขอบเขตของงาน

การกําหนดราคากลาง/การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/การกําหนดขอบเขตของงาน
0 จัดจ้างได้จร 1งตามลําดับ ดังต่อไปนี0
ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื!อใช้เป&นฐานสําหรับเปร (ยบเทียบราคาที!ผู้ยื!นข้อเสนอได้ยื!นเสนอไว้ซงึ! สามารถจัดซือ
(1) ราคาที!ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(2) ราคาที!ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที!กรมบัญชีกลางจัดทํา
(3) ราคามาตรฐานที!สํานักงบประมาณหร ;อหน่วยงานกลางอื!นกําหนด เช่น จากสํานักงบประมาณ (ครุภัณฑ์ทั!วไป) กระทรวงสาธารณสุข (พวกยา) กระทรวงไอซีที
(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) หร ;อสํานักบร 1หารหนี0ฯ (จ้างที!ปร ?กษา)
(4) ราคาที!ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที!เคยซือ
0 หร ;อจ้างครัง0 หลังสุดภายในระยะเวลาสองป(งบประมาณ
(6) ว 1ธีอื!นใดตามหลักเกณฑ์ ว 1ธีการ หร ;อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั0นๆ
ในกรณีที!มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที!ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หร ;อ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หร ;อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หร ;อ (3) ให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป&นสําคัญ ในกรณีที!ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หร ;อ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5)หร ;อ (6)ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป&นสําคัญ
กรณีที!ไม่ใช่งานก่อสร้าง ระเบียบหร ;อมติ ครม.ไม่ได้กําหนดให้แต่งตั0ง คกก. กําหนดราคากลาง ดังนั0นผู้ที!มีหน้าที!กําหนดราคากลาง ก็คือ เจ้าหน้าที! (พัสดุ) หร ;อคณะกรรมการ หร ;อผู้
ที!ได้รบ
ั มอบหมายให้จด
ั ทําคุณลักษณะเฉพาะหร ;อร่างขอบเขตของงาน ก็ได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 จะแบ่งเป&น 2 กรณี ดังนี0
1) กรณีเป&นงานซือ
0 หร ;องานจ้างทั!วไป ให้แต่งตั0งคณะกรรมการหร ;อมอบหมายผู้ใดผู้หนึ!งหร ;อเจ้าหน้าที! (พัสดุ) เพื!อจัดทําคุณลักษณะเฉพาะหร ;อจัดทําขอบเขตของงาน เช่น
-กรณีซอ
ื0 พัสดุ กําหนดว่าพัสดุที!จะซือ
0 มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร มีคุณลักษณะอย่างไรทีเ! ราต้องการใช้งาน
-กรณีงานจ้างทั!วไป ให้จด
ั ทําร่างขอบเขตของงาน ว่าต้องการจะจ้างทําอะไร อย่างไรที!ไหนบ้าง
2) กรณีงานจ้างก่อสร้าง ให้แต่งตั0งคณะกรรมการหร ;อมอบหมายผู้ใดผู้หนึ!งหร ;อให้เจ้าหน้าที! เพื!อจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แล้วเอาแบบที!ได้ไปให้ คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ถอดแบบและคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ั ทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ เพื!อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป&นข้อมูลประกอบการจัดซือ
0 จัดจ้างพัสดุนั0น และให้
ราคาอ้างอิง (มาตรา 47) มาตรา 47 ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที!จด
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเคร ;อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้อง คํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั0น และการกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่าง
เดียวกัน จะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั!วประเทศก็ได้ กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ!ง อย่างน้อยป(ละสองครัง0

แนวทางการประกาศเป1ดเผยราคากลาง
Ø เดิมมีข้อกําหนดให้ปกป1ดราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
Ø ต่อมา คณะรัฐมนตร (ได้มีมติเมื!อวันที! 6 มกราคม 2541 เห็นชอบให้มีการประกาศเป1ดเผยราคากลางงานก่อสร้างในประกาศสอบราคาและประกาศประกวดราคา เพื!อส่งเสร 1ม
และสนับสนุนให้การจัดจ้างก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการ

เป&นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป&นธรรมให้กับทุกฝNาย ซึง! จะช่วยลดปOญหาการวง1! เต้นเพื!อขอทราบ

ราคากลาง และลดปOญหาหารทุจร 1ตในงานก่อสร้างของทางราชการได้ทางหนึง!
Ø หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตร (ทุกหลักเกณฑ์ ที!ออกหลังวันที! 6 มกราคม 2541 ได้มีข้อกําหนดให้ประกาศเป1ดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ไว้
ในส่วนของแนวทางและว 1ธีปฏิบัติเกี!ยวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
Ø พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปPองกันและปราบปรามการทุจร 1ต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ!มเติม (ฉบับที! 2) พ.ศ. 2554 ให้เพิ!มความมาตรา 103/7 วรรค
หนึ!ง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกี!ยวกับการจัดซือ
0 จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื!อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที!รายงานต่อคณะรัฐมนตร ( เพื!อสั!งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยเกี!ยวกับการจัดซือ
0 จัดจ้าง ตามมาตรา 103/7 โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ!งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที!คณะรัฐมนตร (มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ
ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที!ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร (ในกรณีดังกล่าวด้วย และหากหน่วยงานของรัฐใดฝNาฝ;นไม่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร (
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีหน้าที!เกี!ยวข้องมีความรับผิดทางว 1นัยหร ;อเป&นเหตุให้ถูกถอดถอนจากตําแหน่ง หร ;อต้องพ้นจากตําแหน่งแล้วแต่กรณี
Ø ปOจจุบันกําหนดดําเนินการเป1ดเผยราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปPองกันและปราบปรามการทุจร 1ต พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที!
21 กรกฎาคม 2561
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซือ
0 จัดจ้างและการบร 1หารพัสดุภาครัฐ
พรบ. มาตรา 63

ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางในระบบเคร ;อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามว 1ธีการที!กรมบัญชีกลางกําหนด ในการประกาศเป1ดเผยราคากลางพัสดุ สําหรับวงเง 1นเกิน 500,000 บาท
โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที!สุด ที! กค 0405.3/ว453 ลงวันที! 3 ตุลาคม 2561 เรอ;! ง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คํานวณราคากลางเกี!ยวกับการจัดซือ
0 จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางสําหรับการจัดซือ
0 จัดจ้างที!มี
วงเง 1นเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซือ
0 จัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางที!หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาลางและการคํานวณราคากลางเกี!ยวกับการจัดซือ
0 จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

