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ค ำน ำ 
 

ด้วย ส ำนักมำตรกำรป้องกำรทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีนโยบำยให้ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
ประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน เนื่องจำกมักจะปรำกฏข่ำวตำมสื่อมวลชน
เกี่ยวกับกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด
หนองคำย จึงได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยโดยลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 และเขต 2 ซึ่งได้ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
โครงกำรดังกล่ำว ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจำกกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรกลำงวันของแต่ละ
โรงเรียนโดยภำพรวม ถือว่ำมีควำมเหมำะสม แต่เอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันนั้น ยังไม่เรียบร้อย
สมบูรณ์ และไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำรหรือ
กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ดังนั้น ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำย จึงได้จัดโครงกำร
รณรงค์เพ่ือสร้ำงกระแสต่อต้ำนกำรทุจริตของส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 4 กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้และแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ของโรงเรียน ขึ้น และได้หำรือร่วมกับส ำนักงำนคลังจังหวัดหนองคำย เพ่ือหำแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
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ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือ
ประกอบอำหำรหรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
 
 
       ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำย 
       ส ำนักงำนคลังจังหวัดหนองคำย 
       มีนำคม 2565 
 

 
 
 



 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

สำรบัญ 
 

       หน้ำ 
 

1. บทที่ 1 บทน ำ         1 
1.1 ควำมเป็นมำและสภำพของปัญหำ      1 
1.2 วัตถุประสงค์         3  
1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ        3  

2. บทที่ 2 ขั้นตอนกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 
2.1 แบบฟอร์มกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   5 

3. บทที่ 3 แบบฟอร์มกำรยืมเงินเพื่อส ำรองจ่ำยกรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบ   15 
เพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร และกรณีจัดจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร 

4. บทที่ 4 แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน   25 
4.1 กรณกีำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร    26 
4.2 กรณีกำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำร      31 
4.3 กรณีกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)     33 

5. บทที่ 5 แบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันในแต่ละกรณี  36 
5.1 กรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร    37 
5.2 กรณกีำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำร      55 
5.3 กรณีกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)     74 

6. บทที่ 6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริต    96 
         และกรณีศึกษำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
6.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวัน  96 
6.2 กรณีศึกษำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน    98 

ภำคผนวก          108 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
- ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสำร 

บรรณำนุกรม         128  
        



จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 

บทที่ 1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

ด้วย ส ำนักมำตรกำรป้องกำรทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีนโยบำยให้ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
ประจ ำจังหวัด ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน เนื่องจำกมักจะปรำกฏข่ำวตำมสื่อมวลชน
เกี่ยวกับกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด
หนองคำย จึงได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยโดยลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 และเขต 2 ซึ่งได้ด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
โครงกำรดังกล่ำว ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจำกกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรกลำงวันของแต่ละ
โรงเรียนโดยภำพรวม ถือว่ำมีควำมเหมำะสมแต่เอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันนั้น ยังไม่
เรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือ
ประกอบอำหำร หรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) โดยมีข้อสังเกตที่พบ ดังรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ไม่ออกเลขบันทึกข้อควำม 
2. ไม่มีเลขที่สัญญำยืม 
3. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ลงนำมในเอกสำร   

กำรเบิกจ่ำยไม่ครบถ้วน แต่มีกำรเบิกงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
4. ด ำเนินกำรทำงเอกสำรแบบจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำร แต่ในทำงปฏิบัติ คือ 

ครูโรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบ และน ำงบประมำณบำงส่วนมำจ้ำงแม่ครัวประกอบอำหำร 
5. ไม่มีกรรมกำรตรวจรับที่เป็นบุคคลภำยนอกตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบ 

เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร หรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
มีเพียงครูในโรงเรียนเท่ำนั้น 
  6.   มีเงินคงเหลือในบัญชีโครงกำรอำหำรกลำงวัน แต่ท ำเอกสำรรำยงำนกำรใช้เงินเป็น
จ ำนวน 0 บำท (ศูนย์บำทถ้วน) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนมีควำมเข้ำใจว่ำงบประมำณโครงกำร
อำหำรกลำงวันที่คงเหลือจะเป็นเงินสะสมของโรงเรียนที่สำมำรถน ำไว้ใช้จ่ำยภำยในโรงเรียนได้ในกรณีฉุกเฉิน 
  7.   มีกำรน ำงบประมำณโครงกำรอำหำรกลำงวันไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ กล่ำวคือ มีกำรน ำ
งบประมำณคงเหลือจำกกำรจัดซื้อวัตถุดิบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำ เพ่ือให้นักเรียน  
ในโรงเรียนได้บริโภค ทั้งนี้ จำกกำรตรวจสอบเอกสำร พบว่ำ มีเอกสำรหลักฐำนกำรจัดซื้อจำกร้ำนขำยเครื่อง
กรองน้ ำเรียบร้อย พร้อมชี้แจงว่ำเพรำะเหตุใดถึงต้องจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์แล้ว จะเห็นได้ว่ำ
โรงเรียนมิได้มีเจตนำที่จะทุจริต แต่เป็นกำรน ำงบประมำณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
  8.   โรงเรียนไม่มีรำยกำรอำหำรกลำงวันแสดงไว้ที่โรงอำหำรว่ำในแต่ละวัน มีเมนูอะไรบ้ำง 
บำงโรงเรียนมีปฏิทินอำหำรกลำงวัน แต่ไม่อัพเดตให้เป็นปัจจุบัน 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 2 
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  9.   มีกำรเบิกงบประมำณอำหำรกลำงวันซ้ ำซ้อน เช่น เบิกวันที่ 15 – 19 และเบิกวันที่ 19 –23 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ เป็นงบประมำณโครงกำรอำหำรกลำงวันวันที่ 19 จ ำนวน 2 ครั้ง แต่ก็มิได้มีกำรคืนเงินในวันที่
เบิกเกินแต่อย่ำงใด 
  10. ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันตำมบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  11. โรงเรียนจะก ำหนดเมนูอำหำรในเอกสำรรำยกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ประกอบอำหำร
กลำงวัน จ ำนวน 5 เมนู หมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดำห์ แต่ที่เป็นข้อสังเกต คือ มีกำรจัดซื้อแก๊สหุงต้ม จ ำนวน 1 ถัง 
เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรทุกวัน หรือมีกำรจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวในกำรประกอบอำหำร หรือมีค่ำจ้ำงแม่บ้ำน 
ในเอกสำรรำยกำรจัดซื้อวัตถุดิบ ด้วย แต่เอกสำรที่จัดท ำจะเป็นในรูปแบบกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบ
อำหำรกลำงวัน 

12. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวัน และเป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ จะเป็นครู 
ในโรงเรียนนั้นๆ และไม่เคยได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

13. มีกำรหมุนเวียนหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันบ่อยครั้ง เช่น เมื่อครูผู้รับผิดชอบ 
โครงกำรอำหำรกลำงวันได้เกษียณอำยุรำชกำร ก็จะให้ครูท่ำนใหม่มำรับหน้ำที่แทน โดยที่มิได้มีกำรอธิบำย
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรใดๆ และให้น ำแบบฟอร์มเอกสำรเดิมที่เคยจัดท ำไว้มำด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยที่
ครูผู้รับผิดชอบท่ำนใหม่ ก็มิได้ทรำบว่ำด ำเนินกำรถูกต้องตำมระเบียบหรือไม่ เนื่องจำกมิได้มีหน่วยงำนใด  
มำตรวจสอบ หรือร้องเรียน 
  14. โรงเรียนมีกำรเทียบเคียงเมนูอำหำรจำกเว็บไซต์ Thai School Lunch แต่ไม่ได้น ำ
เมนูอำหำรในเว็บไซต์ดังกล่ำวมำประกอบอำหำรกลำงวันให้เด็กนักเรียนรับประทำน เนื่องจำกบำงเมนู 
ไม่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ของโรงเรียนนั้นๆ  
 

ข้อสังเกตที่พบในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่โรงเรียน 

ในแต่ละแห่ง จะมีกำรบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน เช่น บำงแห่งจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นรำยไตรมำส ตำมที่ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรำยภำคเรียน (100 วัน) ซึ่งถ้ำหำก อปท.ใด 
จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรำยภำคเรียน (100 วัน) โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำก อปท. นั้น จะต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือขอรับจัดสรรเงินอุดหนุน จ ำนวน 1 ครั้ง/ภำคเรียน และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำก อปท. นั้น จ ำนวน 1 ครั้ง/ภำคเรียน แต่ถ้ำหำก อปท. ใด จัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นรำยไตรมำส โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนจำก อปท. นั้น จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือขอรับ
จัดสรรเงินอุดหนุน จ ำนวน 2 ครั้ง/ภำคเรียน และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุนจำก อปท. นั้น จ ำนวน 2 ครั้ง/ภำคเรียน ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมภำระงำนให้กับโรงเรียน แต่อย่ำงไรก็ตำม
จำกกำรที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำย ลงพื้นที่สังเกตกำรณ์โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนนั้น 
จำกกำรสอบถำมโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องกำรได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันจำก อปท. โดยส่วนใหญ ่
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อปท. จะด ำเนินกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรำยภำคเรียน (100 วัน) และส่วนน้อยที่จะจัดสรรเงินอุดหนุน 
ให้เป็นรำยไตรมำส  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
อำหำรกลำงวันของโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในข้อ 12 
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.) เพ่ือให้ครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในแต่ละประเภท และ
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร
กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำรหรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 

2.) เพ่ือให้ครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบฟอร์มในคู่มือแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ในจังหวัดหนองคำย เป็นไปในรูปแบบและทิศทำงเดียวกัน 

3.) เพ่ือป้องกันปัญหำกำรทุจริตและกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.) ครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนในแต่ละประเภท และ
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และตำมแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร
กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำรหรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 

2.) ครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบฟอร์มในคู่มือแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
ในจังหวัดหนองคำย เป็นไปในรูปแบบและทิศทำงเดียวกัน 

3.) ปัญหำกำรทุจริตและกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร 
อำหำรกลำงวันลดลง 
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บทที่ 2 ขั้นตอนกำรขอรับเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดให้ 
2. ส่งโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดภำคเรียนตำมสมควร  

เพ่ือให้ได้รับเงินก่อนวันเปิดภำคเรียน และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรของบประมำณ 
3. โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน 
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2.1 แบบฟอร์มกำรขอรับเงินอุดหนุน 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ที่.................../...........                         ที่อยู่หน่วยงำน............................. 
 ................................................... 
 ................................................... 
 

        วัน........เดือน..................ปี...............  
 

เรื่อง  ขอรับเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ปีกำรศึกษำ........ (ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .........................) 
 

เรียน  ( ชื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ) 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แบบแสดงจ ำนวนนักเรียน ภำคเรียนที่.......ปีกำรศึกษำ................       จ ำนวน.......ฉบับ                             
                   2. บัญชีรำยชื่อนักเรียน ระดับชั้นอนุบำล 1 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6            จ ำนวน.......ฉบับ 
         3. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวัน                  จ ำนวน.......ฉบับ 

        4. รำยละเอียดโครงกำรอำหำรกลำงวันเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน        จ ำนวน.......ฉบับ 
  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ...........     

        5. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีโครงกำรอำหำรกลำงวัน         จ ำนวน.......ฉบับ  
 

ด้วย โรงเรียน.................................... ได้ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนตำมงบอุดหนุน 
ที่ได้รับกำรจัดสรรจำก..........................นั้น  
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน.............. เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ในกำรนี้ จึงขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบกำรขอรับกำรจัดสรรเงินอุดหนุน จำกท่ำน เพ่ือจะได้ด ำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย เพ่ือที่ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล) จะได้ด ำเนินกำรจัดสรรเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันได้ถูกต้องกับจ ำนวนนักเรียนอย่ำงครบถ้วน
และทันเวลำ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
 
      ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

            (.....................................) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................. 
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จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน............................................................................................................................. 
ภำคเรียนที่.......................ปกีำรศึกษำ..........................ข้อมูล ณ วันที่........................................................ 
 

ชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1    
อนุบำล 2    
ประถมศึกษำปีที่ 1    
ประถมศึกษำปีที่ 2    
ประถมศึกษำปีที ่3    
ประถมศึกษำปีที่ 4    
ประถมศึกษำปีที่ 5    
ประถมศึกษำปีที่ 6    

รวมทั้งสิ้น    
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บัญชีรำยช่ือนักเรียนประกอบกำรของบประมำณโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประจ ำปี..................... 

ชั้น....................โรงเรียน................................................................ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองคำย เขต................ (ข้อมูล ณ วันที่...........................................) 

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

 
 
 

ที ่ เลขประจ ำตัวประชำชน รหัสนักเรียน ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมจ ำนวนนักเรียนในชั้นเรียน........................คน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับอุดหนุนจำก 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล......................................... 
โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน.......................ต ำบล.................อ ำเภอ..............จังหวัด...................... 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ................(ภำคเรียนที่........./..................) 
รำยงำน ณ  วันที่............เดือน.........................พ.ศ........................ 

 

1.  หน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน................................................. 
2. งบประมำณ   

2.1 งบประมำณของโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุน..................................บำท   
2.2 งบประมำณท่ีได้ใช้ไปในกำรด ำเนินงำนโครงกำร............................บำท 
2.3 งบประมำณคงเหลือ........................................บำท (ถ้ำมี) 

3.  ผลกำรด ำเนินกำร    
3.1 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมบันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน   

เลขที่ ............/..................  วนัที่..............เดือน..................พ.ศ....................ได้เริ่มด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำรเมื่อวันที่...........เดือน.................พ.ศ................และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่วันที่...................
เดือน.................พ.ศ....................... 

3.2 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนของส่งส ำเนำเอกสำรใบเสร็จรับเงินหรือเอกสำรหลักฐำนอื่น จ ำนวน..........ฉบับ  
จ ำนวนเงิน........................บำท (.....จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร........) ของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนมำพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป 

3.3 ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมำณคงเหลือ (ถ้ำมี) จ ำนวน.................-.......................บำท 
3.4 ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่ำเกิดประโยชน์กับประชำชนในเขตองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีให้เงินอุดหนุนอย่ำงไร)........................................................................................ ........................... 
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................... 
4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรได้ เนื่องจำก............................................................. 
จึงขอส่งเงินคืน  จ ำนวน ..............................บำท  (..........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร...............) มำพร้อมหนังสือนี้    
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้รำยงำน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
        (...........................................................) 
     ต ำแหน่ง.......................................................... 
 
หมำยเหตุ : 1. หำกมีเงินคงเหลือตำมข้อ 2.3 ก็ให้คืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2. ให้แนบส ำเนำเอกสำรตำมข้อ 3.2 ทุกครั้ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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(แบบโครงกำรขอรับเงินอุดหนุน) 

โครงกำรจัดกิจกรรมอำหำรกลำงวัน  โรงเรียน.............................  อ ำเภอ...................  จังหวัดหนองคำย 

................................................................................... 

1. หลักกำรและเหตุผล (สำเหตุและควำมจ ำเป็นต้องมีโครงกำร)  
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร (แสดงควำมต้องกำรให้เกิดอะไร เพื่อประโยชน์ของประชำชนในเขตองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุน) 

............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... ..................... 

 

3. เป้ำหมำยของโครงกำร (เป็นกำรคำดหวังล่วงหน้ำในเชิงปริมำณ หรือเชิงคุณภำพถึงผลท่ีประชำชน 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนได้รับ) 

3.1  ด้ำนปริมำณ 
............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................................................... ... 
 3.2 ด้ำนคุณภำพ   

............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
4. วิธีด ำเนินกำร (กำรให้รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำร ท ำอย่ำงไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
    ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในกำรใช้จ่ำยเงิน) 

.................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .................................................
5. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร (ควรมีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงกำร) 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................. .................................................................................................................  
6. สถำนที่ด ำเนินกำร (ควรระบุสถำนที่ให้ชัดเจน) 
 ............................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร (ผู้ใดหรือหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบ) 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................................. . 
8. งบประมำณ 
 ขอรับเงินอุดหนุนจำก ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) จ ำนวนเงิน ...............................บำท 
(...........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.............) รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เงินอุดหนุน อย่ำงไร) 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงกำร 
  (...............................................................) 
ต ำแหน่ง..................................................... 
             (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (................................................................) 
ต ำแหน่ง..................................................... 
             (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 
 

    ลงชื่อ...................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (................................................................) 
ต ำแหน่ง..................................................... 
             (ผู้ขอรับเงินอุดหนุน) 

 

หมำยเหตุ : ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเขียนโครงกำรให้รำยละเอียดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                พิจำรณำว่ำเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ 
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(แบบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย) 

รำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำย 

โครงกำรอำหำรกลำงวัน  โรงเรียน................................  อ ำเภอ...............................  จังหวัดหนองคำย  

................................................................................... 

ล ำดับที่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน 

จ ำนวน  .............วัน x 21 บำท x ……………คน 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

รวม = 
 

(ตัวหนังสือ) (……………………………………………………………..) 

 

หมำยเหตุ  ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องแสดงรำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้องค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่นพิจำรณำว่ำอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือไม่ 
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เลขที่................/.................... 

บันทึกข้อตกลงกำรรับเงินอุดหนุน 

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

      วันที่........เดือน...................พ.ศ............. 

 บันทึกนี้ท ำข้ึนเพื่อเป็นข้อตกลงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนจำก ( ชื่อองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ระหว่ำง โรงเรียน......................................  โดย 

1. นำย/นำง/นำงสำว........................................บ้ำนเลขท่ี..........หมู่...... ..ต ำบล................................... 
อ ำเภอ............................จังหวัด..................................  

2. นำย/นำง/นำงสำว........................................บ้ำนเลขท่ี..........หมู่........ต ำบล...................................  
อ ำเภอ............................จงัหวดั.................................. 

3. นำย/นำง/นำงสำว........................................บ้ำนเลขท่ี..........หมู่........ต ำบล...................................  
อ ำเภอ............................จังหวัด............................ ...... 
ในฐำนะ ……(ต ำแหน่งผู้รับผิดชอบโครงกำร).....  ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่ำ  “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน”  ฝ่ำย
หนึ่งกับ....(ชื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล).....  โดย  นำย/นำง/นำงสำว
................... ในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรสว่นจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล............. ซึ่งต่อไปนี้
ในบันทึกนี้เรียกว่ำ  “ผู้ให้เงินอุดหนุน”   อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำบันทึกข้อตกลงกัน   มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน  ตกลงจะด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่ำ 
“โครงกำร” ตำมท่ี......(องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล).......ผู้ให้เงินอุดหนุน 
ได้ให้เงินอุดหนุนจ ำนวน ................บำท (............................................) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ 
จ ำนวน ................... บำท ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย  แผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรตำม
เอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงนี้  ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

2. หำกผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ด ำเนินงำนตำมโครงกำรหรือด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 
โครงกำร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก ำหนด  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ำย  
ไปแล้วหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใด  อันเกิดจำกกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน  โดยผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องบอกกล่ำวหรือทวงถำมเป็นหนังสือแต่อย่ำงใด
และผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่กำรไม่ด ำเนินกำรหรือกำรด ำเนินกำรไม่เป็นตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรนั้น  เกิดจำกเหตุสุดวิสัย  หรือพ้นวิสัย  หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรกระท ำ
ของผู้ได้รับเงินอุดหนุน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
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ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ำยไปแล้ว รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดให้แก่
ผู้ให้เงินอุดหนุน  ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจำก
ผู้ให้เงินอุดหนุน  รวมทั้งยินยอมให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนด ำเนินคดีได้ตำมกฎหมำย 

3. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในกำรจะน ำเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

4. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในกำรด ำเนินโครงกำรจะต้องใช้จ่ำย
งบประมำณของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 

5. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะท ำงำนที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้ง  
เข้ำร่วมติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุน 

6. เมื่อได้ด ำเนินตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนพร้อมรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินและส ำเนำใบเสร็จรับเงินหรือเอกสำรหลักฐำนอ่ืนให้ผู้ให้เงิน
อุดหนุนทรำบ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่โครงกำรแล้วเสร็จ และหำกมีเงินเหลือจ่ำยให้ส่งคืน.,.(ชื่อองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล).....พร้อมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

หำกผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  ผู้ให้เงินอุดหนุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำ
กำรให้กำรสนับสนุนงบประมำณให้ในโอกำสต่อไป และหำกผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่ำย ผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนด ำเนินคดีตำมกฎหมำย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน  โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ 
และผู้ให้เงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ 

ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและมีควำมเข้ำใจข้อควำมตำมบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นหลักฐำน 

 

ลงชื่อ..................................ผู้ให้เงินอุดหนุน   ลงชื่อ..................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
   (..........................................)       (..........................................) 
ต ำแหน่ง.....................................................            ต ำแหน่ง..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................พยำน ผู้ให้เงินอุดหนุน  ลงชื่อ..................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
   (..........................................)       (..........................................) 
ต ำแหน่ง.....................................................            ต ำแหน่ง..................................................... 
 

ลงชื่อ..................................พยำน ผู้ให้เงินอุดหนุน  ลงชื่อ..................................ผู้ได้รับเงินอุดหนุน 
   (..........................................)       (..........................................) 
ต ำแหน่ง.....................................................            ต ำแหน่ง..................................................... 
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บทที่ 3 แบบฟอร์มกำรยืมเงินเพื่อส ำรองจ่ำย 
กรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร 

และกรณีจัดจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ................... 

ที่..........................................   วันที.่..................................................................................

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอำหำรกลำงวันตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 

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

ข้ำพเจ้ำ............................................... ต ำแหน่ง................................ ขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน   
ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน..................บำท (....................................................) เพ่ือใช้ส ำรองจ่ำยในกำรจัดซื้อ
วัตถุดิบ ประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ ....... - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 รับประทำน 
จ ำนวน ......... คน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่...... ปีกำรศึกษำ.........ตั้งแต่วนัที่....... เดือน............
พ.ศ.............. ถึงวันที่ .......... เดือน .....................พ.ศ ........... รวมระยะเวลำ ............ วัน รำยละเอียดตำม 
ตำมสัญญำกำรยืมเงิน ประมำณกำร และต้นเรื่องด ำเนินกำรดังแนบ โดยขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีหนี้ผูกพัน
เกี่ยวกับเงินยืมของทำงรำชกำร แต่อย่ำงใด 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้ยืม  
        (.....................................................) 
         เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
            ได้ตรวจสอบสญัญำกำรยืมเงินและเอกสำรประกอบแล้ว 
ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระเบียบฯ หนังสือสั่งกำรที่ก ำหนด และได้ 
ตรวจสอบงบประมำณแล้ว ขณะนีง้บประมำณรำยกำรเงินอุดหนุน 
ค่ำอำหำรกลำงวันรับจำก อบต........../เทศบำลต ำบล.................. 
มียอดคงเหลือ จ ำนวน ..................... บำท หำกเบิกจ่ำยครั้งนี้ 
................. บำท คงเหลือ...................บำท ซึ่งเพียงพอ 
ในกำรด ำเนินกำร เห็นควรอนมุัติให้ยืมเงินได ้
 

             จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ  
 
             ลงช่ือ .................................. เจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน                 
                    (..................................) 
             วันท่ี........................................ 

ควำมเห็นของหัวหน้ำงำนงบประมำณ (ถ้ำมี) 
เห็นควรด ำเนินกำรตำมเสนอ 

 
ลงช่ือ………………………………………. 

(...........................................) 
วันท่ี............................................. 

ควำมเห็นและกำรสั่งกำร 
  อนุมัติ 

........................................................................................... 

...........................................................................................  
 

ลงช่ือ ……………………………………….           
       (...........................................) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................... 
วันท่ี.................................................... 
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แบบ 8500 
 

สัญญำกำรยืมเงิน 
ยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................. 

เลขท่ี......./......(ปีงบประมำณ)........ 
วันครบก ำหนด...................... 
(30 วันนับตั้งแต่วันรับเงิน) 

             ข้ำพเจ้ำ.......................................... ต ำแหน่ง .............................. โรงเรียน ....................................... สังกัด
........................................................... .จังหวัด............................. มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำกเงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกอบต.........../เทศบำลต ำบล..............) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ............ เพื่อส ำรองจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซื้อ วัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรกลำงวันนักเรียนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
ค่ำจัดซื้อวัตถุดบิเพื่อประกอบอำหำรกลำงวันภำคเรยีนที่…..../......... ระหว่ำงวันท่ี
............................- วันท่ี....................จ ำนวน ......... วัน ส ำหรับนักเรยีนระดับชั้น
.......................จ ำนวน........ คน เปน็เงิน 

 
 
........................... 

 
 
…. 

รวมจ ำนวนเงิน (................จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.....................) .................................. 
           ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏบิัติตำมระเบยีบของทำงรำชกำรทุกประกำร และน ำใบส ำคัญคูจ่่ำยทีถู่กต้องพร้อมท้ังเงิน
เหลือจ่ำย ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรเบกิจ่ำยเงินจำกคลัง คือ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
เงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไมส่่งตำมก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยหวัด บ ำเหนจ็ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใด 
ที่ข้ำพเจ้ำจะพึงไดร้ับ จำกทำงรำชกำร ชดใช้จ ำนวนเงินท่ียืมไปจนครบถ้วนได้ทันที  
ลำยมือช่ือ..................................................ผู้ยืม                   วันที ่………………………………………………………… 
           (……………………………………………) 
เสนอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................................................................... 
                ได้ตรวจสอบแล้ว เหน็สมควรอนมุัติให้ยืมตำมใบยืมฉบบันี้ได้ จ ำนวน.......................บำท 
(…………….จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร...................) 
 
ลงช่ือ........................................................... เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินโรงเรียน    วันท่ี...................................................     
      (…………………………………………………… ) 

ค ำอนุมัติ 
 

             อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้ เป็นเงิน...................บำท (.........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร...........) 
ลำยมือช่ือผู้อนุมตัิ....................................................                    วันท่ี.................................................................... 
                     (…………………………………………….)  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน…………………………………… 

ใบรับเงิน 
 

             ได้รับเงินยืม..................................บำท     (.......จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร......) ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว 
             จ ำนวน................................................................................................... 
ลงช่ือ..........................................................ผู้รับเงิน     วันท่ี................................................................................      
      (…………………………………………………. ) 
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(ด้ำนหลังสัญญำยืมเงิน) 
รำยกำรส่งใช้เงินยืม 
 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี รำยกำรส่งใช้ คงค้ำง ลำยมือชื่อ 
ผู้รับ 

ใบรับเลขท่ี 

เงินสดหรือใบส ำคัญ จ ำนวนเงิน  
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ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแนบท้ำยสัญญำยืมเงินเลขท่ี ........./.......(ปีงบประมำณ)......... 
 

ผู้ยืม นำย/นำง/นำงสำว............................................. ต ำแหน่ง........................... 
เพื่อส ำรองจ่ำยในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอำหำรกลำงวันนักเรียน ภำคเรียนที่ ..... ปีกำรศึกษำ........ 
รำยละเอียดดังนี้ 
 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

บำท สต.  
1 ค่ำจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงวันที่

................................ – วันที่ ............................................... 
จ ำนวน ......... วัน ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 - 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน ........ คน เป็นเงิน 
รำยละเอียดตำมแผนรำยกำรอำหำรกลำงวันและประมำณ
กำรรำคำกลำงวัตถุดิบ ดังแนบ 

   

 รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น (........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร..........)    
 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติค่ำใช้จ่ำยตำมประมำณกำรนี้ต่อไป 
 

(ลงชื่อ).......................................................... ผู้จัดท ำประมำณกำร  
        (……….................................................) 
           เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 
 

    อนุมตั ิ

 
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้อนุมัติ  
        (.............................................................) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................... 
วันที่ ......... เดือน........................... พ.ศ. .................  
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... .................. 

ที่.....................................      วันที่................................................................................  
เรื่อง ขออนุมัติส่งใช้ล้ำงหนี้เงินยืมส ำรองจ่ำยเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 
 

ตำมท่ีได้อนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ................................ ต ำแหน่ง .......................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  
โครงกำรอำหำรกลำงวัน ยืมเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน
รับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันในระหว่ำงวันที่.......... เป็นเงินจ ำนวน ...........บำท (...จ ำนวนเงินเป็น
ตัวอักษร......) ตำมสัญญำกำรยืมเงินเลขที…่…………...ลงวันที่………........นั้น 
 

ขณะนี้ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์แล้ว จึงขอส่งใช้หลักฐำนและเงินสดเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ดังนี้ 
1. ใบส ำคัญกำรจ่ำยเงินและหลักฐำนกำรจัดซื้อ จ ำนวน............ฉบับ เป็นเงิน..................บำท 
2. เงินสดเหลือจ่ำย                                                          จ ำนวน...................บำท  
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                          (......จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร......)..................บำท 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติกำรส่งใช้เงินยืมดังกล่ำวต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้ยืม  
        (....................................................) 
        เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
 

       ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรส่งใช้ล้ำง
หนี้เงินยืมและจ ำนวนเงินเหลือจ่ำย ถูกต้องครบถ้วนตำม 
ที่ก ำหนดในระเบยีบฯ และหนังสอืสั่งกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 

       เห็นควรอนุมัติกำรส่งใช้ล้ำงหนี้เงินยืมดังกล่ำว เป็น
เงิน จ ำนวน ..... บำท (.จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.) 
 

       จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมตัิ  
 
       ลงช่ือ ................................. เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน   
            (....................................) 
          วันท่ี................................... 

ควำมเห็นของหัวหน้ำงำนงบประมำณ (ถ้ำมี) 
เห็นควรด ำเนินกำรตำมเสนอ 

 

ลงช่ือ……………………………………….     
      (................................... ........) 
วันท่ี............................................. 

ควำมเห็นและกำรสั่งกำร 
ทรำบ อนุมัต ิ

............................................................ 
............................................................................   

 

             ลงช่ือ ……………………………………….                  
                    (...........................................) 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................  
              วันท่ี.............................................. 
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หมำยเหตุ : 1. น ำเอกสำรในขั้นตอนกำรจัดซื้อวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรในแต่ละวัน 
มำเป็นเอกสำรประกอบกำรส่งใช้หนี้เงินยืม 

     2. ต้นเรื่องด ำเนินกำรแนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินให้แนบเรื่องจัดซื้อวัตถุดิบ 
        ส ำหรับประกอบอำหำรกลำงวันตั้งแต่ขั้นตอนก ำหนด รำคำกลำงจนถึงขั้นตอน 
        กำรตรวจรับพัสดุ 
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ตัวอย่ำง 
(หลักฐำนกำรจ่ำย) 

 

1. กรณีจัดซื้อวัตถุดิบและสำมำรถเรียกใบเสร็จจำกผู้ขำยได้ ให้แนบใบเสร็จรับเงิน 
2. กรณีจัดซื้อวัตถุดิบจำกผู้ขำยรำยย่อย และไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำก 
   ผู้จ ำหน่ำย วัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรได้ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตำมแบบด้ำนล่ำง  
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 

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

            ข้ำพเจ้ำ......................................................... ต ำแหน่ง.................................................. ...................
ได้จ่ำยเงินจ ำนวน ......................................บำท (.................................................) โดยไม่อำจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับเงินได้ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 
 

รำยกำร จ ำนวน 
รำยกำร 

จ ำนวน
เงิน 

หมำยเหตุ 

ค่ำวัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรนักเรียน ประจ ำวันที่ ..........   รำยละเอียด
วัตถุดิบตำม
รำยงำนสรุป
รำยกำรจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ใน
ประกอบอำหำร 

ค่ำวัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรนักเรียน ประจ ำวันที่ ..........   
ค่ำวัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรนักเรียน ประจ ำวันที่ ..........   
ค่ำวัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรนักเรียน ประจ ำวันที่ ..........   
ค่ำวัตถุดิบส ำหรับประกอบอำหำรนักเรียน ประจ ำวันที่ ..........   

(ฯลฯ ตำมจ ำนวนวันที่ยืม)    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.......)   

 
 
                                      (ลงชื่อ)...............................................................ผู้จ่ำยเงิน  
                                               (............................................................) 
                                                วันที่.................................................... 
 

 
หมำยเหตุ : ใช้ในกรณีท่ีไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบเพ่ือใช้ 

     ในกำรประกอบอำหำรได้  
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ใบรับใบส ำคัญ 
 

เลขที่............. เลม่ที่............... 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน…………………………………… 

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.............................. 
 

ได้รับใบส ำคัญจำก ......................................................... ต ำแหน่ง ..........................................   
สังกัด โรงเรียน................................................................ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต..... จังหวัดหนองคำย เพื่อส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำกำรยืมเงินเลขที่ ..... /.....(ปีงบประมำณ)..... ลงวันที่ ...... 
เดือน ............ พ.ศ. ............... รวม.............ฉบับ เป็นเงิน...............บำท (...........จ ำนวนเงนิเป็นตัวอักษร..........) 
ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว  

ลงชื่อ..............................................ผู้รับใบส ำคัญ  
      (..............................................) 
ต ำแหน่ง………………………………………….  

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

ใบรับใบส ำคัญ 
 

เลขที่............. เลม่ที่............... 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน…………………………………… 

วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.............................. 
 

ได้รับใบส ำคัญจำก ......................................................... ต ำแหน่ง ..........................................  
สังกัด โรงเรียน................................................................ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต..... จังหวัดหนองคำย เพื่อส่งใช้เงินยืมตำมสัญญำกำรยืมเงินเลขที่ ..... /.....(ปีงบประมำณ)..... ลงวันที่ ...... 
เดือน ............ พ.ศ. ............... รวม.............ฉบับ เป็นเงิน...............บำท (...........จ ำนวนเงนิเป็นตัวอักษร..........) 
ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว  

ลงชื่อ..............................................ผู้รับใบส ำคัญ  
      (..............................................) 
ต ำแหน่ง………………………………………….  
 

หมำยเหตุ 1. ใบรับใบส ำคัญให้จัดท ำ 2 ฉบับ ข้อควำมตรงกัน 
             2. ใช้ในกรณีเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวันน ำใบส ำคัญพร้อมต้นเรื่องด ำเนินกำรมำมอบให้ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เพ่ือส่งใช้ลำ้งหนี้เงินยืม และให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินออกใบรับใบส ำคัญให้ผู้ส่งใช้เงินยืม 
1 ฉบับ ส่วนส ำเนำอีก 1 ฉบับเก็บไว้ที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน รวบรวมจัดท ำเป็นรูปเล่ม 
แยกตำมปีงบประมำณ  
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(ตัวอย่ำง) 
ใบเสร็จรับเงิน 

กรณีท่ีรับคืนเงินสดเหลือจ่ำย 
 

 
 
เล่มที่............                      เลขที่............... 

ใบเสร็จรับเงิน 
ในรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
ที่ท ำกำร โรงเรียน............................................... 

 

ได้รับเงินจำก (ผู้ยืม/เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน) 
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
รับคืนเงินค่ำอำหำรกลำงวันเหลือจ่ำย งวดประจ ำวันที่....................ถึงวันที่................... X,XXX  XX 
ตำมสัญญำยืมเงินเลขที่.........../(ปีงบประมำณ) ลงวันที่...............................................   
   
   
   
   

รวม บำท X,XXX XX 
 
 
 (ตัวอักษร) (..................................................................................)  
 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้รับเงิน 
(ต ำแหน่ง)........................................................ 
          ........................................................... 
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บทที่ 4 แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
 

แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำรหรือ
กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 

 ตำมหนังสือ คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด 
 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 

***************************** 
 

1. นิยำม 
 “เจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ 
 “ผู้จัดซื้อ”  หมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
 

กระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 
 

ส ำหรับแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 กรณี คือ 
1. กำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร  
2. กำรจ้ำงบุคคลเพ่ือประกอบอำหำร 
3. กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
 ซ่ึงแต่ละกรณีมีรำยละเอียด ดังน้ี 
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4.1 กรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร  
 

หมำยถึง กำรซื้ออำหำรสด และหรืออำหำรแห้ง เพ่ือประกอบอำหำรเอง โดยผู้ที่ประกอบอำหำร คือ 
คณะครูในโรงเรียน มีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) กำรก ำหนดรำยกำรและรำยละเอียดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร  
ให้โรงเรียนก ำหนดรำยกำรอำหำรและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรประกอบอำหำร โดยค ำนึงถึง
คุณค่ำทำงอำหำรหรือคุณค่ำโภชนำกำรที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของผู้บริโภคอำหำรในแต่ละวันด้วย 
(ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21) 

2) กำรก ำหนดรำคำกลำง  
ให้ใช้วงเงินประมำณกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว เป็นรำคำกลำง ตำมนิยำมค ำว่ำ  

“รำคำกลำง” (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ตำมนัย
มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

3) กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ 
ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนขอซ้ือเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ตำมนัยระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง ดังนี้ 
 3.1) กรณีที่ระบุวงเงินค่ำจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรไม่เกิน 500,000 บำท 
ให้ถือว่ำรำยงำนขอซื้อดังกล่ำวเป็นรำยงำนขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรส ำหรับกำรจัดซื้อในแต่ละครั้ง 
ตลอดระยะเวลำกำรจัดซื้อ เมื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะ
ครบวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนขอซื้อฉบับใหม่ ทั้งนี้ โดยจะจัดซื้อเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน 
หรือรำยภำคเรียน ก็ได้ 
 3.2) กรณีท่ีระบุวงเงินค่ำจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรเกินกว่ำ 500,000 บำท โดย
จะจัดซื้อเป็นรำยภำคเรียน หรือเป็นรำยปีงบประมำณ/รำยปีกำรศึกษำ ก็ได้ โดยให้ด ำเนินกำรจัดซื้อ  
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 อนึ่ง ในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณเกินกว่ำ 500,000 บำท หน่วยงำนของรัฐสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง (3.1) คือด ำเนินกำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ครั้งละไม่เกิน 500,000 บำท 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มำตรำ 56(2) (ข) หรือ (3.2)  
ได้แก่ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อได้ 3 วิธี  

(1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วิธีเฉพำะเจำะจง ตำมำตรำ 56 (2) (ข) 
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4) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมรับผิดชอบในกำรประกอบ 
อำหำร และคณะกรรมกำรตรวจกำรประกอบอำหำรให้หัวหน้ำสถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
 4.1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ใน
กำรประกอบอำหำรในกำรส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน
(ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) ของรัฐเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี (กรณีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงครึ่งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท จะมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
(กฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560) 

  อนึ่ง กำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือ
สถำนศึกษำ ให้มีกรรมกำรบุคคลอื่น เช่น ผู้ปกครองนักเรียนหรือสมำคมผู้ปกครอง 
เป็นต้น เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
 4.2) แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในกำรประกอบอำหำรนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำร
ประกอบอำหำร ตำมนัยข้อ 18 ของระเบียบฯ โดยผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งต้องจัดท ำเป็นบันทึก และรวบรวมเสนอ
ต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือทรำบเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 
 4.3) ให้ผู้จัดซื้อสรุปรำยกำรวัตถุดิบที่จัดซื้อในแต่ละสัปดำห์หรือแต่ละเดือน แล้วแต่กรณีโดย
รวบรวมและจัดท ำรำยกำรวัตถุดิบที่จัดซื้อดังกล่ำว ส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุเพ่ือใช้
ในกำรตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือทรำบเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือนตำม
ควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 
 5) กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ด ำเนินกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรตำมรำยกำร 
และคุณลักษณะเฉพำะของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร โดยสำมำรถท ำได้ 2 กรณี คือ 
 5.1) กรณียืมเงินซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร  เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ตรวจรับพัสดุแล้ว ให้ผู้จัดซื้อหรือผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ยืมเงินเพ่ือซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำร
ประกอบอำหำร โดยด ำเนินกำร ดังนี้ (ตำรำงท่ี 1) 
  (1) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ท ำสัญญำยืมเงินพร้อมแนบประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย (จ ำนวนนักเรียน x รำคำอำหำรต่อคน/ต่อวัน x จ ำนวนวัน) เพ่ือยืมเงินส ำรองจ่ำยในกำรจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
  (2) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบควำมถูกต้อง เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิจำรณำอนุมัติเงินยืม
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
  (3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ด ำเนินกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำร
ประกอบอำหำรแต่ละวันตำมรำยกำรที่ก ำหนด 
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  (4) เมื่อครบก ำหนดตำมสัญญำ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน (ผู้ยืม) 
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนเพื่อส่งใช้เงินยืม 
  (5) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืม เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
พิจำรณำอนุมัติและล้ำงเงินยืม 
  เอกสำรหลักฐำนส่งใช้เงินยืม ประกอบด้วย 

(1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
(2) สัญญำกำรยืมเงินพร้อมแบบประเมินกำรค่ำใช้จ่ำย 
(3) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินเพ่ือชดใช้เงินยืม 
(4) ส ำเนำรำยงำนขอซื้อ 

 
 

กรณียืมเงินซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร (ตำรำงท่ี 1) 
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5.2) กรณีใช้เครดิตซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร (ตำรำงท่ี 2) ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ข้อ  1) – 8) 
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6) จัดท ำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง โดยก ำหนดค่ำปรับในสัญญำหรือข้อตกลงในกำรท ำสัญญำหรือ
ข้อตกลงซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำร หรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ให้หน่วยงำนของรัฐ (โรงเรียนหรือ
สถำนศึกษำ) ก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำตำยตัว ร้อยละ 0.20 ของมูลค่ำรำคำวัตถุดิบหรืออำหำร 
ในวันที่ไม่ได้มีกำรส่งมอบตำมเงื่อนไขของสัญญำหรือข้อตกลง 
 7) กำรประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก และ
สำระส ำคัญของสัญญำ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือภำยใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส 
(ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562) 
 8) กำรเบิกจ่ำย เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรำยงำนกำรส่งมอบจำก
เจ้ำหน้ำที่เป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงินและ
รำยงำนให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) ทรำบต่อไป 
     หลักฐำนกำรจ่ำย ประกอบด้วย 

1. ใบเสร็จรับเงิน  
2. กรณใีช้ใบส ำคัญรับเงินให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ขำย พร้อมรับรอง 

ส ำเนำถูกต้อง  
3. กรณีท่ีไม่สำมำรถเรียกหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกผู้ขำยได้ ให้ผู้จัดซื้อจัดท ำใบรับรองแทน 

ใบเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรจัดซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 31 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

4.2 กรณีกำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร 
 

กรณีสถำนศึกษำจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร แต่จ้ำงบุคคลมำเพ่ือประกอบอำหำร โดย
ให้แบ่งวงเงินงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่ำจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร 2) ค่ำจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร ดังนี้ 

 

 1) กำรจัดท ำขอบเขตกำรจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ก ำหนดขอบเขตของงำน 
ระยะเวลำที่จะจ้ำง และรำคำกลำง ทั้งนี้  สำมำรถก ำหนดเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน หรือรำยภำคเรียน หรือ
รำยปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ ก็ได้ 
 2) กำรก ำหนดรำคำกลำง ให้ใช้วงเงินประมำณกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 
เป็นรำคำกลำง ตำมนิยำมค ำว่ำ “รำคำกลำง” (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัต ิ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ตำมนัยมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
 3) กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนขอจ้ำงเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ ตำมนัย
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง 
โดยให้ถือว่ำรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยงำนขอจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำรในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลำ
กำรจัดจ้ำง  
 4) กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำง ให้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะจ้ำงเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน 
รำยภำคเรียน หรือรำยปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ ก็ได้ 
 5) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบ
เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรในกำรส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ เป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี   

อนึ่ง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ ให้ม ี
กรรมกำรบุคคลอื่น เช่น ผูป้กครองนกัเรียนหรือสมำคมผู้ปกครอง เป็นตน้ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 

6) เจรจำตกลงรำคำกับผู้รับจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่เจรจำตกลงกับผู้รับจ้ำงโดยตรงและรำยงำนผลเสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) 
 7) กำรประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ หรือผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-GP ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
สำระส ำคัญของสัญญำ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือภำยใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ำยของแต่ละไตรมำส 
(ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2562) 
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 8) จัดท ำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลงจ้ำงผู้ประกอบอำหำร 
 9) กำรตรวจรับ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 9.1) ผู้จัดซื้อวัตถุดิบส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร พร้อมรำยกำรของเมนูอำหำร 
ที่จะต้องประกอบอำหำรในแต่ละวันให้กับผู้รับจ้ำง 
 9.2) คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและควบคุมรำยกำรอำหำร  
ให้เป็นไปตำมรำยกำรอำหำรที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำน โดยให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับเสนอหัวหน้ำ
หนว่ยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) เป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 

ประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุ 
เบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีกำรส่งมอบก็ได้ และให้กรรมกำรผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและควบคุม
รำยกำรอำหำร ให้เป็นไปตำมรำยกำรอำหำรที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำน โดยจัดท ำเป็นบันทึกกำรตรวจรับ
และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในแต่ละครั้ง  โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
เก็บรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือนตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 
 10) กำรเบิกจ่ำย เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรำยงำนกำรส่งมอบจำก
เจ้ำหน้ำที่เป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงิน และ
รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) ทรำบ 
       หลักฐำนกำรจ่ำยให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือกรณีใบส ำคัญรับเงินให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ขำย พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเรียกหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกผู้ขำยได้ 
ให้ผู้จัดซื้อจัดท ำใบรับรองแทนใบเสร็จ เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรจัดจ้ำง 
 

ผังข้ันตอนกำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร (ตำรำงท่ี 3) 
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4.3 กรณีกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
 

3.1 กรณีที่ระบุวงเงินกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ไม่เกิน 500,000 บำท 
 1) กำรจัดท ำขอบเขตกำรจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ก ำหนดรำยกำร
อำหำรที่จะต้องประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) โดยก ำหนดเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน หรือรำยภำคเรียน หรือ
รำยปีงบประมำณ/ปีกำรศึกษำ ก็ได้ ทั้งนี้ กำรก ำหนดรำยกำรอำหำรให้หน่วยงำนของรัฐค ำนึงถึงคุณค่ำทำง
อำหำรหรือคุณค่ำโภชนำกำรที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยของผู้บริโภคอำหำรในแต่ละวันด้วย 
 2) กำรก ำหนดรำคำกลำง ให้ใช้วงเงินประมำณกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  
เป็นรำคำกลำง ตำมนิยำมค ำว่ำ “รำคำกลำง” (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของ
หน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ ตำมนัยมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
 3) กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อ ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนขอจ้ำงเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
ตำมนัยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่ำรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยงำนขอจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) เมื่อกำรจ้ำงเหมำ
ประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) มีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำ
รำยงำนขอจ้ำงฉบับใหม่ ทั้งนี้ โดยจะจัดจ้ำงเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน หรือรำยภำคเรียน หรือรำยปีกำรศึกษำ/
ปีงบประมำณ ก็ได้ 
 4) กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำง ให้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะจ้ำงเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน 
รำยภำคเรียน หรือรำยปีกำรศึกษำ/ปีงบประมำณ ก็ได้ 
 5) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
(ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจรับ พัสดุ      
ในกรณีกำรจัดจ้ำงครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท จะมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

อนึ่ง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ ให้มีกรรมกำร 
บุคคลอื่น เช่น ผู้ปกครองนักเรียนหรือสมำคมผู้ปกครอง เป็นต้น เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 
 6) เจรจำตกลงรำคำกับผู้รับจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่เจรจำตกลงกับผู้รับจ้ำงโดยตรงและรำยงำนผลเสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) 
 7) กำรประกำศผลผู้ชนะกำรเสนอรำคำ หรือผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก 
 8) จัดท ำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลงจ้ำงผู้ประกอบอำหำร ทั้งนี้ ให้หน่วยงำนของรัฐ (สถำนศึกษำ) 
ก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำตำยตัวร้อยละ 0.20 ของมูลค่ำรำคำค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
ในวันที่ไม่ได้มีกำรส่งมอบตำมเงื่อนไขของสัญญำหรือข้อตกลง 
 9) กำรตรวจรับ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 9.1) ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน แจ้งรำยกำรอำหำรให้แก่ผู้รับจ้ำง  
เพ่ือด ำเนินกำรประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ก่อนถึงวันประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) อย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร 
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 9.2) คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุตำมรำยกำรอำหำร  
ที่ส่งมอบแต่ละวัน ทั้งนี้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดท ำหน้ำที่
ในกำรตรวจรับอำหำรตำมรำยกำรอำหำรของแต่ละวัน โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเก็บรวบรวมไว้
และเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 
 10) กำรเบิกจ่ำย เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรำยงำนกำรส่งมอบจำก
เจ้ำหน้ำที่เป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงิน และ
รำยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ) ทรำบ 
 หลักฐำนกำรจ่ำยให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือกรณีใบส ำคัญรับเงินให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ขำย พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเรียกหลักฐำนกำรจ่ำยเงินจำกผู้ขำยได้ 
ให้ผู้จัดซื้อจัดท ำใบรับรองแทนใบเสร็จ เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรจัดจ้ำง 
 

กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) (ตำรำงท่ี 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 35 
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3.2) ในกรณีระบุวงเงินกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) เกินกว่ำ 500,000 บำท 
โดยจะจัดจ้ำงเป็นรำยเดือน รำยภำคเรียน หรือเป็นรำยปีกำรศึกษำ /รำยปีงบประมำณ ก็ได้ โดยให้ด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
ได้แก่กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้ 

(1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  (2) วิธีคัดเลือก 
  (3) วิธีเฉพำะเจำะจง  
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บทที่ 5 
แบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันในแต่ละกรณี 
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5.1 กรณีกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร 
( ครูเป็นผู้ประกอบอำหำรเอง ) 
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แผนรำยกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน................................................. 
ระหว่ำงวันที่.................................. ถึง .......................................... 

 
สัปดำห/์วัน/วันที่ รำยกำรอำหำร หมำยเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

      (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จัดท ำ 
              (.................................................) 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน....................................................................................... .................................................. 
ที…่………………………………………………………………….….วันที ่................................................................................ 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน  
 

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

ตำมท่ีโรงเรียน .................................................. จะจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำรกลำงวัน 
ให้นักเรียนรับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่ …… ปีกำรศึกษำ ............ ระหว่ำงวันที่ ........ 
เดือน ................... พ.ศ......... ถึงวันที่........เดือน............พ.ศ.......... รวม............วัน เป็นเงิน........................บำท 
(...........ตัวอักษร............) นั้น เพ่ือให้กำรจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอำหำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยหนังสือ
คณะกรรมกำร วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 
ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 เห็นควรด ำเนินกำรก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบ โดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ได้แก่ นำย/นำง/นำงสำว .............................ต ำแหนง่................................ 
เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อนกำรจัดซื้อวัตถุดิบต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
 

 (ลงชื่อ)………………………………………………………เจ้ำหน้ำที่  
     (..............................................) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………..………… 
     (..............................................)   หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
 
             ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
               ทรำบ เห็นชอบ 
 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………… 
        (..............................................) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................ 
       วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............ 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ............. 

ที่ .................................                                    วันที่................................................................................

เร่ือง รำยงำนผลกำรก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
 

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

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียนที่...... /......... ลงวันที่ .............ได้แต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ก ำหนด 
รำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบเพ่ือประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนรับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ภำคเรียนที่ ...... ปีกำรศึกษำ ........... ระหว่ำงวันที่ ........ เดอืน ............ พ.ศ ....... ถึงวันที ่.......... เดือน 
................ พ.ศ. ............. รวม ............วัน เป็นเงิน ..................... บำท (..... ...........ตัวอักษร.............) นั้น  
 

ขณะนี้ข้ำพเจ้ำได้ก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบดังกล่ำว ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
ในหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยก ำหนดรำคำกลำงเป็นจ ำนวนเงิน.......... 
(วงเงินประมำณกำรที่จะจัดซื้อ)..... บำท ตำมรำยละเอียดดังแนบ  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติรำยละเอียดและรำคำกลำงดังกล่ำวเพ่ือใช้ 
ประกอบกำรจัดซื้อต่อไป 
 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำง           
        (................................................)  
ต ำแหน่ง ................................................ 
 
 

     ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
    ทรำบ/อนุมัติ ด ำเนินกำรตำมเสนอ  
 
(ลงชื่อ)...................................................... 
          (..............................................) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................ 
วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............ 
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รำยละเอียดและรำคำกลำงวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอำหำร 
ภำคเรียนที่............... ปีกำรศกึษำ.................... 

ระหว่ำงวันที่..................................ถึง....................................... 
 

 

 
ลงชื่อ.................................................. ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
(……………………………………………………….) 
ต ำแหน่ง................................................... 

 
 
หมำยเหตุ 
1. ก ำหนดรำยกำรอำหำรและรำคำวัตถุดิบให้ครบตำมจ ำนวนวันที่จะจัดซื้อซึ่งรวมรำคำวัตถุดิบแล้วจะเท่ำกับรำคำกลำง 
   (อัตรำรำยหัว X จ ำนวนคน X จ ำนวนวันที่ได้รับอนุมัติเงิน  
2. กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงอำหำรจำกแผนรำยกำรอำหำรเดิมที่จัดท ำไว้เนื่องจำกข้อจ ำกัดของวัตถุดิบที่มีขำย 
    ในท้องตลำด แต่ละท้องถิ่นในวันที่ก ำหนดไว้ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรอำหำรเป็นครำวๆ ไป โดย 
    จัดซื้อภำยในวงเงินที่ก ำหนด 

 
 

วันประกอบอำหำร วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ ำนวน/หน่วย รำคำต่อหน่วย รวม 
เดือน...............สัปดำห์ที่......... 
วันจันทร์ 

    

วันอังคำร     
วันพุธ     
วันพฤหัสบดี     
วันศุกร์     
เดือน................สัปดำห์ที่......... 
วันจันทร์ 

    

วันอังคำร     
วันพุธ     
วันพฤหัสบดี     
วันศุกร์     
  ฯลฯ   
   รวมทั้งสิ้น รำคำกลำง 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ............. 

ที่ .................................                                    วันที.่.............................................................................
เร่ือง รำยงำนกำรขอซื้อขอจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน................ระหว่ำงวันที่...........ถึงวันที่............ 
 

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

 ด้วยโรงเรียน ............................................จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรให้แก่
นักเรียนรับประทำนวันที่............................. กำรจัดซื้อครั้งนี้ด ำเนินกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 56 
(2) (ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ จัดท ำอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 

 2. รำยละเอียดและงำนที่จะจ้ำง คือ จัดท ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน..........วัน จ ำนวน............คน 

 3. รำคำกลำงของทำงรำชกำรที่จะจ้ำง เป็นเงิน............ บำท (.......................)  

  ให้ใช้วงเงินประมำณกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว เป็นรำคำกลำงตำมค ำนิยำม

ค ำว่ำ “รำคำกลำง” (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ตำม

มำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. วงเงินที่จะจ้ำงครั้งนี้ ............................. บำท (.......................................) 

  โดยให้ระบุวงเงินงบประมำณ ถ้ำไม่มีวงเงินดังกล่ำวให้ระบุวงเงินที่ประมำณว่ำจะซื้อในครั้งนั้น 

 5. ก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ 

  ก ำหนดส่งมอบเป็นรำยประจ ำสัปดำห์ /ประจ ำเดือน / ภำคกำรศึกษำที่...../...... (ระหว่ำง

วันที่....ถึงวันที่........ เดือน................... พ.ศ. ..............)  

 6. วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น 

   ด ำเนินกำรด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56 (2) (ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำร

ทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือ

คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 

116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 
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 7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 

   กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ 
 

 8.  กำรขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมกำร ดังนี้ 

  8.1 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 

   (1) ..........................................................ประธำนกรรมกำร/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

   (2) ..........................................................กรรมกำร  

   (3) ..........................................................กรรมกำร  

*** กรณีที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท สำมำรถแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุเพียงคนเดียว หำกแต่ควรแต่งตั้ง 

ในรูปแบบคณะกรรมกำรเนื่องจำกมีกำรตรวจรับพัสดุทุกวัน ซึ่งเพื่อป้องกันปัญหำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ของบุคคลคนเดียวได้ และกรรมกำรคนสุดท้ำยเป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือตัวแทนสมำคมผู้ปกครอง

นักเรียน ตำมที่ก ำหนดในหนังสือฯ ว 116 ข้อ 2.5.3 วรรคท้ำย 

  8.2 ผู้ควบคุมรับผิดชอบในกำรประกอบอำหำร 

   (1) .......................................................... ต ำแหน่ง ................................................  

*** ให้แต่งตั้งตำมควำมเหมำะสม หำกมีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร สำมำรถแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรอำหำรกลำงวันให้ท ำหน้ำที่ในข้อนี้ได้ 

  8.3 คณะกรรมกำรตรวจกำรประกอบอำหำร 
   (1) ..........................................................ประธำนกรรมกำร  
   (2) ..........................................................กรรมกำร  
   (3) ......................................... .................กรรมกำร 
  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ด ำเนินกำร ตำมรำยละเอียด  

ในรำยงำนขอซื้อดังกล่ำวข้ำงต้น 

ลงชื่อ ........................................................ เจ้ำหน้ำที่ 

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

 เพ่ือโปรดเห็นชอบตำมรำยงำนขอซื้อ 

 

(ลงชื่อ).............................................. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  

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

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

 

ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
 

- ทรำบ เห็นชอบ 

- ด ำเนินกำรตำมเสนอ 

 

               (ลงชื่อ)...............................................หัวหน้ำสถำนศึกษำ  

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

               วันที่....................................................... 
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รำยกำรวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
ระหว่ำงวันที่........................................ ถึง ......................................................... 

 
รำยกำรอำหำร วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย รวมเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ฯลฯ   
     
   รวมเป็นเงิน  

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………เจ้ำหน้ำที่ 
                                        (..................................................................) 
 

 
หมำยเหตุ : ใช้รำยละเอียดตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่อำหำรกลำงวันก ำหนดในกำรจัดท ำรำคำกลำงเป็นรำยละเอียดและ
รำคำที่จัดซื้อ 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ........... 
ที ่..........................................   วันที ่....................................................................... 
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่กำรตรวจรับพัสดุรำยกำรวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
 

เรียน คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
 

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียนลงวันที่..................... ได้แต่งตั้งนำย/นำง/นำงสำว....................... 
เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้ก ำหนดหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันทุกครั้ง 
ที่มีกำรส่งมอบ โดยให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน 
ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณีนั้น เนื่องด้วยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 ข้อ 2.5.1.1 (1) วรรคท้ำย 
ได้ก ำหนดว่ำ “ประธำน คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดท ำหน้ำที่ตรวจรับ
พัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีกำรส่งมอบก็ได้ และให้กรรมกำรผู้มีหน้ำที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นจัดท ำ
บันทึกสรุปรำยกำรวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเก็บรวบรวมและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี”  
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกำรปฏิบัติงำนกรณีท่ีคณะกรรมกำรทุกรำยไม่สำมำรถ 
ท ำกำรตรวจรับพัสดุพร้อมกันได้ในทุกวัน และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในหนังสือดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุท ำหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันเบื้องต้นในแต่ละครั้ง
ที่มีกำรส่งมอบ ดังนี้  

1. นำย/นำง/นำงสำว........................................................ ประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
ท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุในวันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 

2. นำย/นำง/นำงสำว........................................................ กรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
ท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุในวันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
3. นำย/นำง/นำงสำว........................................................ กรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

ท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุในวันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ..................... 
       วันที่....................เดือน.............................. พ.ศ. ............... ...... 

 

ให้กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำบันทึกสรุปรำยกำรวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง ส่งมอบ 
ให้เจ้ำหน้ำที่เป็นรำยสัปดำห์ (หรือรำยเดือน) ต่อไป  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

(ลงชื่อ).................................................ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
        (..................................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 

 

ทรำบ  

 
(ลงชื่อ)......................................................................ประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ      

   (..................................................)  
ต ำแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ......................................................................... 
 
(ลงชื่อ)....................................................... ...............กรรมกำรตรวจรับพัสดุ     

   (..................................................)  
ต ำแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ......................................................................... 
 
(ลงชื่อ)......................................................................กรรมกำรตรวจรับพัสดุ      

   (..................................................)  
ต ำแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ........................................................................ 
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ...................  

ที่...............................     วันที ่.............................................................................. 

เรื่อง กำรตรวจรับพัสดุรำยกำรวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันประจ ำสัปดำห์ที่ .... เดือน .......  
       พ.ศ............ (ประจ ำเดือน.....................) ระหว่ำงวันที่......... ถึงวันที่........ เดือน......... พ.ศ. ............  
 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (ผู้ตรวจรับพัสดุ)  
 

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียนที่............ลงวันที่.............ได้แต่งตั้งนำย/นำง/นำงสำว................... 
เป็นประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุและ......................... เปน็กรรมกำรตรวจรับพัสดุ (หรือ...........................
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ) โดยก ำหนดหน้ำที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรในกำรส่งมอบทุกครั้ง 
โดยให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เป็นรำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน ตำมควำม
เหมำะสมแล้วแต่กรณีนั้น  
 

ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 ข้อ 2.5.1.1 (1) วรรคท้ำย ได้ก ำหนดว่ำ “ประธำน 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใดท ำหน้ำที่ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละ
ครั้งที่มี กำรส่งมอบก็ได้ และให้กรรมกำรผู้มีหน้ำที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นจัดท ำบันทึกสรุปรำยกำรวัตถุดิบ
ที่ตรวจรับ ในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเก็บรวบรวม และเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ เป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี” เพ่ือให้สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนที่คณะกรรมกำรทุกรำยไม่สำมำรถท ำกำรตรวจรับพัสดุพร้อมกันได้ในทุกวัน  
 

ขณะนี้ ได้สรุปรำยกำรรำยกำรวตัถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรในแตล่ะวันประจ ำสัปดำหท์ี ่
............... ของเดือน..................... (หรือประจ ำเดือน..............................) จัดส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
(ผู้ตรวจรับพัสดุ) เพ่ือใช้ประกอบกำรตรวจรับพัสดุดังรำยละเอียดที่แนบ  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน   
         (....................................................)  
ต ำแหน่ง ...................................................  
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
ประจ ำสัปดำห์ที่...... เดือน............พ.ศ........ (หรือประจ ำเดือน.........................) 

ระหว่ำงวันที่......ถึงวันที่..... เดือน......... พ.ศ. ....... 
 

เรียน ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (หรือผู้ตรวจรับพัสดุ)  
 

ขอรำยงำนสรุปรำยกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรประจ ำสัปดำห์ที่.......  
เดือน............ ในระหว่ำงวันที่........................................ เพื่อใช้ประกอบกำรตรวจรับพัสดุรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 

วันประกอบอำหำร วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง จ ำนวน/หน่วย รำคำต่อหน่วย รวม ลำยมือชื่อ 
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

วันจันทร์      
     

วันอังคำร      
     

วันพุธ      
     

วันพฤหัสบด ี      
     

วันศุกร์      
     

ฯลฯ      
     

 

ฯลฯ 
 

(ลงชื่อ) ......................................เจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน         
     (..............................................) 
ต ำแหน่ง ……………………………….. 

 

เรียน เจ้ำหน้ำที่ (พัสดุ) 
ได้ตรวจสอบรำยกำรวัตถุดิบดังกล่ำวแล้ว โดยรำยกำรและจ ำนวนถูกต้องครบถ้วน จึงได้ตรวจ 

รับพัสด ุในเบื้องต้น และขอส่งมอบรำยงำนสรุปรำยกำรวัตถุดบิที่ผ่ำนกำรตรวจรับแลว้ให้เจำ้หน้ำที่พัสดุเก็บรวบรวม
น ำเสนอ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

(ลงชื่อ) ...................................กรรมกำรตรวจรับพัสดุ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำย)  
   (..............................................) 
ต ำแหน่ง …………………………………… 
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน.....................................................................................................................................  

ที่.......................................    วันที่................................................................................
เร่ือง รำยงำนสรุปกำรตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำรประจ ำสัปดำห์ที่ .......... เดือน .................  
        พ.ศ............ (หรือประจ ำเดือน.....................) ระหว่ำงวันที่ ........................ ถึงวันที่ ...................... .......... 
 

เรียน คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
 

ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน ได้สรุปรำยกำรวัตถุดิบที่จัดซื้อส ำหรับ 
ประกอบอำหำรกลำงวนัเพ่ือประกอบกำรตรวจรับ นั้น ขณะนี ้ผู้ตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรบัเบื้องต้นในแต่ละครั้ง
ที่มีกำรส่งมอบเรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งรำยงำนสรุปกำรตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวัน 
ประจ ำสัปดำห์ที่ ........ เดือน............พ.ศ........ (หรือประจ ำเดือน....................) ระหว่ำงวันที่.................. ถึงวันที่
............... รวม .......วัน เพ่ือประกอบกำรตรวจรับพัสดุ ต่อไป ตำมรำยละเอียดดังแนบ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

(ลงชื่อ) .....................................................เจ้ำหน้ำที่  
         (.....................................................) 

ทรำบ 
 
 

(ลงช่ือ) ...................................................................... ประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ              
               (..................................................) 
ต ำแหน่ง …………………………………………………………… 
วันท่ี ………………………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ) ...................................................................... กรรมกำรตรวจรับพัสดุ              
               (..................................................) 
ต ำแหน่ง …………………………………………………………… 
วันท่ี ………………………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ) ...................................................................... กรรมกำรตรวจรับพัสดุ              
               (..................................................) 
ต ำแหน่ง …………………………………………………………… 
วันท่ี ………………………………………………………………… 
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

ใบตรวจรับพัสดุ 
 

เขียนที่ โรงเรียน..................................... 
 

วันที่...............เดือน....................พ.ศ...................... 
 

ตำมรำยงำนสรุปกำรตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันเบื้องต้นในแต่ละครั้ง 
ที่มีกำรส่งมอบประจ ำสัปดำห์ที่ ........ เดือน..........พ.ศ........ (หรือประจ ำเดือน..............) ระหว่ำงวันที่............. 
ถึงวันที ่.................... รวม .......วัน เพ่ือประกอบกำรตรวจรับพัสดุต่อไป ตำมรำยละเอียดดังแนบ นั้น  
 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับและให้ถือว่ำพัสดุ 
( ) ถูกต้อง  
( ) ไม่ถูกต้อง จ ำนวน ................ รำยกำร 
 

จึงขอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................... เพื่อโปรดทรำบผลกำรตรวจรับ 
ตำมนัย ข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังวำ่ด้วยกำรจดัซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 
 

(ลงชื่อ)............................................ประธำนกรรมกำร (หรือผู้ตรวจรับพัสดุ) 
(ลงชื่อ).............................................กรรมกำร 
(ลงชื่อ).............................................กรรมกำร  

 

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

เพ่ือโปรดทรำบรำยงำนกำรตรวจรับพัสดุ รำยกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำร 
กลำงวัน ประจ ำสัปดำห์ที่ ........ เดือน............พ.ศ........ (หรอืประจ ำเดือน.................) ระหว่ำงวันที่............... 
ถึงวันที่................... ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (หรือผู้ตรวจรับพัสดุ) ได้ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุดังกล่ำว
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รำยละเอียด ตำมใบตรวจรับพัสดุและรำยงำนสรุปกำรตรวจรับวัตถุดิบ ดังเสนอ  
 
 

(ลงชื่อ).............................................เจ้ำหน้ำที่ (พัสดุ)  
       (..............................................) 

ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
 

ทรำบ 
 

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

  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................................................... 
        วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. .................... 
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... .................. 

ที่............................................     วันที่……………………………………………………………………… 

เรื่อง รำยงำนกำรควบคุมและตรวจกำรประกอบอำหำรประจ ำสัปดำห์ที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
       (หรือประจ ำเดือน ......................) ระหว่ำงวันที่ .......................... ถึงวันที่ .................................................  
 

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

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียนที่......../.........ลงวันที่ ..........ได้แต่งตั้ง ผู้ควบคุมรับผิดชอบในกำร 
ประกอบอำหำร และคณะกรรมกำรตรวจกำรประกอบอำหำร เพ่ือท ำหน้ำที่ควบคุม และตรวจสอบกำรประกอบ
อำหำรแต่ละวัน นั้น  
 

ขณะนี้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ได้ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยแล้ว จึงขอรำยงำนกำรควบคุม 
และกำรตรวจสอบกำรประกอบอำหำรในแต่ละวันประจ ำสัปดำห์ที่..... เดือน........ พ.ศ.......(ประจ ำเดือน.........) 
ระหว่ำงวันที่ ................................. ถึงวันที่ ............................. รำยละเอียดตำมรำยงำนที่แนบ โดยสรุปได้ดังนี้  

1. ผลกำรควบคุมขั้นตอนกำรประกอบอำหำรกลำงวันพบว่ำ มีควำมสะอำด ถูกหลักสุขอนำมัย  
ถูกต้องและครบถ้วนตำมรำยกำรและปริมำณอำหำรที่ก ำหนดทุกวัน โดยได้ประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน
ได้รับประทำน ทันตำมก ำหนดเวลำทุกวนั (หรืออธิบำยโดยสรปุรำยละเอียดตำมที่ไดค้วบคุมและพบข้อเท็จจริง) 

2. ผลกำรตรวจสอบกำรประกอบอำหำร พบว่ำ คุณภำพอำหำรและปริมำณกลำงวันมีควำมครบถ้วน  
ถูกต้อง ตำมหลักโภชนำกำร และรำยกำรอำหำรกลำงวันที่ก ำหนด เหมำะสมกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรต่อคน
ในแต่ละวัน (หรืออธิบำยโดยสรุปรำยละเอียดตำมที่ไดต้รวจสอบและพบข้อเท็จจริง) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และ........................ (กรณีพบข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรประกอบอำหำร 
ให้เสนอควำมเห็น เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนได้พิจำรณำสั่งกำรเกี่ยวกับกำรประกอบอำหำรว่ำจะต้องแก้ไขอย่ำงไร) 
 

      (ลงชื่อ)...........................................ผู้ควบคุมในกำรประกอบอำหำร 
   (...........................................) 
 

      (ลงชื่อ)............................................ประธำนกรรมกำรตรวจกำรประกอบอำหำร 
   (............................................) 
 

      (ลงชื่อ)............................................กรรมกำร 
             (............................................) 
 

      (ลงชื่อ)............................................กรรมกำร 
            (............................................) 
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ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
ทรำบ (หรือ ทรำบ/ด ำเนินกำร..................ตำมกรณี) 
 
 
(ลงชื่อ)................................................................ 
               (..............................................) 

                    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................... 
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รำยงำนกำรควบคุมและตรวจกำรประกอบอำหำรตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
โรงเรียน.................................................................................. 

ประจ ำสัปดำห์ที่...... เดือน............. พ.ศ............(หรือประจ ำเดือน.....................) 
 

ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันประจ ำปีภำคเรียนที่ ....... ปีกำรศึกษำ........ ขอรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำร ควบคมุและตรวจกำรประกอบอำหำร ระหว่ำงวันที่.......................... ถึงวันที่.............................. 
พบว่ำ ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบ และด ำเนินกำรประกอบอำหำรเป็นไปตำมรำยกำรอำหำร 
ที่ก ำหนดในแผนรำยกำรอำหำรรำยวัน นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ดังนี้ 
 

วันประกอบอำหำร รำยกำรอำหำร ผลกำรควบคุมกำร
ประกอบอำหำร 

ผลกำรตรวจกำร
ประกอบอำหำร 

ลำยมือชื่อผู้ควบคุม/
คณะกรรมกำรตรวจฯ 

วันจันทร์ที่.............    ......................ผู้ควบคุม 
    ……….……….ประธำนฯ 
    .....................กรรมกำร 
    .....................กรรมกำร 
วันอังคำรที่............    ......................ผู้ควบคุม 
    ……….……….ประธำนฯ 
    .....................กรรมกำร 
    .....................กรรมกำร 
วันพุธท่ี..................    ......................ผู้ควบคุม 
    ……….……….ประธำนฯ 
    .....................กรรมกำร 
    .....................กรรมกำร 
วันพฤหัสบดี.............    ......................ผู้ควบคุม 
    ……….……….ประธำนฯ 
    .....................กรรมกำร 
    .....................กรรมกำร 
วันศุกร์.......................    ......................ผู้ควบคุม 
    ……….……….ประธำนฯ 
    .....................กรรมกำร 
    .....................กรรมกำร 

 

ฯลฯ 
 
(ก ำหนดรำยละเอียดตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสม และสอดคล้องตำมแนวทำงที่สพฐ.ก ำหนดแนวทำงประเมิน)  
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5.2 กรณีกำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร 
 

กรณีดังกล่ำว ครูจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบ และจ้ำงบุคคล 
มำประกอบอำหำร ดังนั้น เอกสำรกำรจัดซือ้จัดจ้ำงจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1.  เอกสำรกำรจัดซื้อวัตถุดิบ 
2. เอกสำรกำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน....................................................................................................................... ................ 

ที่..................................    วันที่………………………………………………………………………. 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำร  
 

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

ตำมท่ีโรงเรียน .......................... จะจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนรับประทำน  
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่……ปีกำรศึกษำ......... ระหว่ำงวันที่...........เดือน............พ.ศ..............
ถึงวันที่........เดือน............พ.ศ.......... รวม............วัน เป็นเงิน...................บำท (.......................... ..) นั้น 
 

เพ่ือให้กำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยหนังสือคณะกรรมกำร 
วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนำคม 2562 เห็นควรด ำเนินกำรก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงและรำคำกลำงโดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน ได้แก่ นำย/นำง/นำงสำว ..................................ต ำแหน่ง ............................... เป็นผู้ก ำหนด
ขอบเขตรำยละเอียดงำนจำ้ง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรดังกล่ำวก่อนกำรด ำเนินกำรจัดจำ้งต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจำ้หน้ำท่ี 
        (…................................................)  
ต ำแหน่ง..................................................  
 
(ลงชื่อ)...................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
        (...................................................) 
ต ำแหน่ง...................................................  
 

    ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
       ทรำบ เห็นชอบ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….. 
       (.....................................................)  

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................  
วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............  
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน......................................................................................................... ...............................  

ที่.............................    วันที่ ................................................................................  
เรื่อง รำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวัน  
 

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

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียนที่........ /.......... ลงวันที่ ............... ......ได้แต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ 
ก ำหนดขอบเขตรำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรี ยน
รับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่...... ปีกำรศึกษำ........ ระหว่ำงวันที่..........เดือน...............
พ.ศ............. ถึงวันที่............เดือน.............พ.ศ.............. รวม............วัน เป็นเงิน.............บำท (...................) นั้น  
 

ขณะนี้ข้ำพเจ้ำได้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคล 
ประกอบอำหำรดังกล่ำว ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและก ำหนดรำคำกลำงเป็นจ ำนวนเงิน..................................บำท
(วงเงินประมำณกำรที่จะจัดจ้ำง) ตำมรำยละเอียดดังแนบ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำง 
ดังกล่ำว เพื่อใช้ประกอบกำรจัดจ้ำงต่อไป 
 

(ลงชื่อ)........................................................  
        (.......................................................)  
ต ำแหน่ง………………………………………………. 
 

ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
ทรำบ/อนุมัติ ด ำเนินกำรตำมเสนอ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
        (......................................................)  

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................  
วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............  
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(ตัวอย่ำง) 
รำยละเอียดกำรก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบ 

อำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ภำคเรียนที่ ..... ปีกำรศึกษำ................ 

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

1. ลักษณะของผู้ประกอบอำหำร 
1.1 มีสุขภำพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้ำมหรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีอำกำรไอ จำม  
1.2 มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรประกอบอำหำรอย่ำงเหมำะสม 
1.3 มีสุขนิสัยที่ดี แต่งกำยสะอำด เช่น สวมเสื้อมีแขน ใส่หมวกคลุมผม และผ้ำกันเปื้อนขณะปฏิบัติงำน 

2. คุณลักษณะด้ำนวัสดุอุปกรณ์และกำรจัดกำร 
2.1 มีกำรรักษำควำมสะอำดอุปกรณ์ ภำชนะที่ใช้กำรประกอบอำหำรสม่ ำเสมอ รวมทั้งจัดเก็บในที่มิดชิด 
2.2 มีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณห้องครัวหลังจำกกำรประกอบอำหำรเสร็จแล้วทุกครั้ง 

3. ขอบเขตกำรประกอบอำหำร 
3.1 ประกอบอำหำรตำมแผนรำยกำรอำหำรที่โรงเรียนก ำหนด โดยจะจัดส่งรำยกำรอำหำรให้ก่อนวัน

ประกอบอำหำรไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
3.2 อำหำรที่ประกอบต้องปรุงสุกและสะอำด 
3.3 ประกอบอำหำรโดยปลอดสำรเคมี เช่น ไม่ใส่ผงชูรส  
3.4 ประกอบอำหำรอย่ำงมีควำมระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปะปนในอำหำรที่ประกอบ เช่น 

ก้ำงปลำ เศษกระดูกหมู กระดูกไก่ ฯ 
3.5 มีกำรจัดเก็บอำหำรที่ปรุงสุกแล้วในภำชนะท่ีปกปิดมิดชิด 

4. ขอบเขตระยะเวลำในกำรประกอบอำหำรและกำรส่งมอบงำน 
4.1 ประกอบอำหำรกลำงวันในระหว่ำงวันที่........เดือน............. พ.ศ......... ถึงวันที่...... เดือน ............  

 พ.ศ............ เป็นเวลำ ........ วัน โดยประกอบอำหำรให้แล้วเสร็จก่อนนักเรียนรับประทำนในเวลำ ............ น 
4.2 ก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงประกอบอำหำรเป็นรำยวัน ทุกวันที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเบิก

จ่ำยเงินทุก ..........วันท ำกำร 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : รำยละเอียดสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม 
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รำยกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนจ้ำงบุคคลประกอบอำหำร 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน
วัน 

อัตรำค่ำจ้ำง 
รำยวัน 
(บำท) 

จ ำนวนเงินรวม 
(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

1 จ้ำงประกอบอำหำรส ำหรับนักเรียน
รับประทำนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ภำคเรียนที่.....ปีกำรศึกษำ......... 

    

 รวม     
 
รำคำกลำงในกำรจ้ำง ....................บำท (ค ำนวณจำกอัตรำค่ำจ้ำงรำยวัน X จ ำนวนวันที่จัดจ้ำง) 
 
 

    (ลงชื่อ)....................................................ผู้ก ำหนดขอบเขตงำนจ้ำงและรำคำกลำง 
  (..................................................)  

ต ำแหน่ง................................................................  
วันที่…………………………………………. 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... .................. 

ที.่......................     วันที ่.................................................................................  

เร่ือง รำยงำนขอจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันนักเรียน 
 

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

ด้วยโรงเรียน ................................... มีควำมประสงค์จะจัดจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวัน 
ให้นักเรียนรับประทำนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันภำคเรียนที่ ...... ปีกำรศึกษำ ............ ระหว่ำงวันที่ ......... 
เดือน.................พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ...... เดือน .................. .พ.ศ. ............ รวม .... ...วัน ซึ่งกำรจัดจ้ำงครั้งนี้
ด ำเนินกำร โดยวิธีเฉพำะเจำะจงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
มำตรำ 56 (2)(ข) และตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง เพ่ือใช้ในกำรประกอบอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน 
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำรับประทำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดในโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

2. รำยละเอียดขอบเขตงำนจ้ำง  
    จ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน มีรำยละเอียด 

ตำมเอกสำรดังแนบ 
3. รำคำกลำงของพัสดุที่จะจ้ำง เป็นเงิน ...................... บำท (........................................)  
4. วงเงินที่จะจ้ำง ............................. บำท (..........................................) 
5. ก ำหนดเวลำที่ต้องกำรใช้พัสดุ  
    ในระหว่ำงวันที่ ......... เดือน............พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. ............  

รวม ....... วัน โดยก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงเป็นรำยวันทุกวันที่ท ำกำรเรียนกำรสอน 
6. วิธีที่จะจ้ำง และเหตุผลท่ีจะต้องจ้ำงโดยวิธีนั้น 
    ด ำเนินกำรจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 

พัสดุภำครัฐพ.ศ. 2560 มำตรำ 56 (2) (ข) เนื่องจำกเป็นกำรจัดซื้อพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ
ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (500,000 บำท) 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดในหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 

7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
     กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ 
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8. ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (หรือผู้ตรวจรับพัสดุ) ดังนี้ 
    (1) ...................................................................... ประธำนกรรมกำร/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
    (2) ...................................................................... กรรมกำร 
    (3) ...................................................................... กรรมกำร  
 

***กรณีที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท สำมำรถแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุเพียงคนเดียวหำกแต่ควรแต่งตั้ง 
ในรูปแบบคณะกรรมกำรเนื่องจำกมีกำรตรวจรับพัสดุทุกวัน ซึ่งเพื่อป้องกันปัญหำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ของบุคคลคนเดียวได้ และกรรมกำรคนสุดท้ำยเป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือตัวแทนสมำคมผู้ปกครอง
นักเรียน ตำมที่ก ำหนดในหนังสือฯ ว 116 ข้อ 2.5.3 วรรคท้ำย  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียด 
ในรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น  
 

(ลงชื่อ).............................................................เจ้ำหน้ำที่  
        (……………..............................................)  
ต ำแหน่ง.............................................................. 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
        (.....................................................)  
ต ำแหน่ง.................................................. ............ 
 

ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
 

      - ทรำบ เห็นชอบ 
      - ด ำเนินกำรตำมเสนอ 
 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………. 
        (................................................................)  

         ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................................................... 
        วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ....................  
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รำยกำรประกอบอำหำรกลำงวันในโรงเรียนแนบท้ำยรำยงำนขอจ้ำง 
ประจ ำเดือน………………………………..พ.ศ……............…….. 

(จัดท ำให้ครบตำมท่ีจะจ้ำงแม่ครัวปรุงอำหำร 
อำจเป็นรำยกำรอำหำรที่หมุนเวียนทุก 2 สัปดำห์ตำมแผนรำยกำรอำหำร) 

 
วัน เดือน ปี รำยกำรอำหำร หมำยเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

       (ลงชื่อ).......................................................... ... เจ้ำหน้ำที่ 
       (...............................................................)  
ต ำแหน่ง...........................................................  
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(ตัวอย่ำง) 
ใบเสนอรำคำ 

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................. ..... 
1. ข้ำพเจ้ำ ........................................ เลขบัตรประชำชน ....................................................................... 

อยู่บ้ำนเลขท่ี ............... หมู่ที่ ........... ถนน ...................... ต ำบล........................... อ ำเภอ............................... 
จังหวัด.......................... โทรศัพท์.............. ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจขอบเขตของงำนกำรจ้ำงเหมำ
ประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ประจ ำภำคเรียนที่............ปีกำรศึกษำ ............... ของโรงเรียน................ ..............  
และรำยละเอียดต่ำงๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร  
 

2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริกำรและก ำหนดเวลำส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนวัน ค่ำแรงต่อวัน จ ำนวนเงิน 
 

1 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรประกอบอำหำร
กลำงวัน ส ำหรับนักเรียนตำม 
เงื่อนไขที่ก ำหนดในภำคเรียนที่............. 
ปีกำรศึกษำ............ จ ำนวน.............. คน 
 

   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..............................................................)  
 

ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม รวมทั้งภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 

3. ค ำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลำ ........ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอรำคำ 
4. ก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงตำมรำยละเอียดรำยกำรข้ำงต้นเป็นรำยวันทุกวันที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

และเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมเงื่อนไขระยะเวลำที่โรงเรียนก ำหนด 
 

เสนอมำ ณ วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ......................  
 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ต่อรองรำคำ/ตกลงรำคำ        (ลงชื่อ)......................................ผู้เสนอรำคำ 
       (.............................................)        (.......................................) 

        เจ้ำหน้ำที ่            วันที่………………………………………….. 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน............................................................................................................................ ............ 

ที่.............................    วันที ่................................................................................  

เร่ือง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติสั่งจ้ำงบุคคลประกอบอำหำร 
 

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

ตำมท่ีได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
วงเงินงบประมำณ....................... บำท ตำมรำยงำนขอจ้ำงลงวันที่..................................... นั้น 
 

ขณะนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้เจรจำตกลงรำคำกับผู้มีอำชีพโดยตรงตำมที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ข้อ 79 แล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงประกอบ
อำหำรกลำงวัน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

รำยกำรพิจำรณำ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงจ้ำง 

จ้ำงประกอบอำหำรกลำงวัน 
นักเรียนตำมโครงกำรอำหำร 
กลำงวัน ระหว่ำงวันที่............ 
.......-วันที่..............รวม ......... วัน 

นำย/นำง/นำงสำว ........... (ตำมใบเสนอรำคำ) (รำคำที่เสนอและต่อรองแล้ว) 
 

รวม   
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำซึ่งพิจำรณำแล้ว  
รำคำที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและไม่สูงกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนด และเจ้ำหน้ำที่ได้ต่อรองรำคำแล้ว  
แต่ผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถลดรำคำลงอีกได้รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำที่แนบ โดยครบก ำหนดยืนรำคำ 
ในวันที่............ (นับตำมจ ำนวนวันยืนรำคำในใบเสนอรำคำ)...... และก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงเป็นรำยวันทุกวันที่
จัดกำรเรียนกำรสอน ณ โรงเรียน.................................. จึงเห็นสมควรรับรำคำจ้ำงประกอบอำหำรกลำงวันจำก
ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวในวงเงิน ...........(...จ ำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ........)………. 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติสั่งจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว และโปรดลงนำมในประกำศ 
และหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอรำคำมำลงนำมในบันทึกตกลงจ้ำง ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 
 (ลงชื่อ).......................................................เจ้ำหน้ำที่  
        (.......................................................)  
ต ำแหน่ง......................................................  

 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 65 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 

(ลงชื่อ) ................................... ............. หัวหน้ำเจำ้หน้ำท่ี 
        (...................................................)  

 
 

ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
 

- ทรำบ  
- อนุมัติ/ลงนำมแล้ว 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….. 
        (..............................................)  

     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน..........................................................  
วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ....................  
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ประกำศ โรงเรียน................................ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำส ำหรับกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวัน 

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
----------------------------- 

 
ตำมที่โรงเรียน.................................. ได้จ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนรับประทำน  

ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่......... ปีกำรศึกษำ......................... ในระหว่ำงวนัที่..............................  
ถึงวันที่............................... เป็นเวลำ.............. วัน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง นั้น  
 

กำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันครั้งนี้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ ............................... 
โดยเสนอรำคำเป็นเงินทั้งสิ้น........................บำท (........................................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล ะ 
ภำษีอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 

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

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



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 67 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 
 
ที่ ศธ 04032......./...............               โรงเรียน.................................................. 

          ที่อยู่ ......................................................  
 
 

   วัน............เดือน..................ปี.............  
 

เรื่อง แจ้งให้มำลงนำมในบันทึกตกลงจ้ำง 
 

เรียน .......................................................  
 

อ้ำงถึง ใบเสนอรำคำลงวันที่..........................................  
 

ตำมใบเสนอรำคำลงวันที่....................... ท่ำนได้เสนอรำคำจ้ำงประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 
รับประทำนตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันภำคเรียนที่..... ปีกำรศึกษำ......................ระหว่ำงวันที่......................... 
ถึงวันที่.......................... จ ำนวน..............วัน เป็นเงินรวม.................. บำท (..........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร .......)  
โดยก ำหนดส่งมอบและเบิกจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขที่โรงเรียนก ำหนด นั้น 
 

บัดนี้ โรงเรียน...................................... ได้พิจำรณำตัดสนิใหท่้ำนเปน็ผู้รบัจ้ำงรำยกำรดังกลำ่ว  
ในวงเงินจ้ำงตำมท่ีเสนอ จึงขอให้ท่ำนไปลงนำมในบันทึกตกลงจ้ำงภำยในวันที่ ..................................................  
ณ ห้อง............................... โรงเรียน........................ ............ ต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
(..............................) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................. 
 

งำนพัสดุ 
โทรศัพท์ ............................ 
โทรสำร ........................... 
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ ...............................................  
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บันทึกตกลงจ้ำงบุคคลประกอบอำหำร 
 

  ข้อตกลงที.่......../ปีงบประมำณ พ.ศ. ........... 
 

เขียนที่ โรงเรียน.............................................  
       วันที่................................................. 
 

บันทึกตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นเพ่ือแสดงว่ำ นำย/นำง/นำงสำว.............................................ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ...................................... ผู้ได้รับมอบหมำยอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที.่........./............ ลงวนัที่ ........................... 
เรื่อง มอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ซึ่งเรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ 
....................................อยู่ที่................................ซึ่งเรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยมีข้อตกลง ดังนี้ 

1. ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงและผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียนระดับชั้น 
อนุบำลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน ..... คน รับประทำนระหว่ำงวันที่............ เดือน.................
พ.ศ. ........... ถึงวันที่..............เดือน................ พ.ศ. ............. รวม ......... วัน เป็นเงิน .............. ....................บำท 
(....จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร...)  

2. ผู้รับจ้ำงต้องประกอบอำหำรที่โรงเรียนและส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำง โดยจัดให้นักเรียนรับประทำน 
ในวันที่เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในเวลำ ..............................น. ตำมรำยกำรอำหำรที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดในแต่ละวัน 
โดยผู้ว่ำจ้ำงจะส่งมอบรำยกำรอำหำรก่อนวันประกอบอำหำรไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

3. ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่ส่งมอบพัสดุตำมข้อ 2 ผู้รับจ้ำงยอมช ำระค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในอัตรำร้อยละ  
0.20 คิดเป็นวันละ.........บำท (........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.......) โดยกรณีดังกล่ำวผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถยกเลิก
ข้อตกลงที่มีปัญหำได้โดยที่ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 

4. ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงในอัตรำวันละ ........บำท (..จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร...)  
5. กำรช ำระเงินผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นงวดๆ...........(ทุกวัน/ทุกสัปดำห์/ทุก

เดือน)  
เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมบันทึกตกลงจ้ำง 

ข้อตกลงนี้จัดท ำขึ้น 2 ฉบับ ข้อควำมถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงฝ่ำยละ 1 ฉบับ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ว่ำจ้ำง   (ลงชื่อ)....................................................ผู้รับจ้ำง  
        (......................................................)            (...................................................)  
 

(ลงชื่อ).......................................................พยำน   (ลงชื่อ)....................................................พยำน  
        (......................................................)            (....................................................)  
 

หมำยเหต ุ: ปิดอำกรแสตมป์ที่บันทึกตกลงจ้ำงต้นฉบับ 1 บำท ของทุกจ ำนวนเงิน 1,000 บำท เศษของ 1,000 บำท 
ให้ปิดเพิ่มอีก 1 บำท และจะต้องปิดอำกรแสตมป์ที่บันทึกตกลงจ้ำงที่เป็นคู่ฉบับ 5 บำท (ส่งมอบให้ผู้รับจ้ำง) 
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(ตัวอย่ำง) 

ใบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอำหำรกลำงวัน 
 

วัน เดือน ปี
ประกอบอำหำร 

รำยกำรอำหำร วัตถุดิบ จ ำนวนหน่วย ลำยมือชื่อ 
ผู้ส่ง ผู้รับ 

วันจันทร์ที่      
      
      
วันอังคำรที ่      
      
      
วันพุธที่      
      
      
วันพฤหัสบดีที่      
      
      
วันศุกร์ที่      
      
      

ฯลฯ      
      
      

 

ฯลฯ 
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ใบตรวจรับพัสดุ 
 

    เขียนที่ โรงเรียน............................................. 
 

ตำมท่ีโรงเรียน ..................................... ได้ตกลงจ้ำงนำย/นำง/นำงสำว ..................................  
ประกอบอำหำรกลำงวัน ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่  1 – ประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน.....คน ตำมบันทึก 
ตกลงจ้ำง เลขที่ ............./................ ลงวันที่............เดือน........ .............................พ.ศ. .....................น้ัน  
 

บัดนี้ ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบพัสดุทุกวันตำมข้อตกลง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
ไว้ถูกต้อง ตำมบันทึกตกลงจ้ำง ตำมรำยกำรดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรอำหำร จ ำนวน ลำยมือชื่อผู้ส่งงำน ผู้ตรวจรับพัสดุ 
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
    1.......................................  
    2....................................... 
    3.......................................  
 ฯลฯ    
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- 2 - 
 

 
จึงขอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................... เพื่อโปรดทรำบผลกำรตรวจรับตำมนัย  

ข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  
 

(ลงชื่อ)............................................ประธำนกรรมกำร (หรือผู้ตรวจรับพัสดุ)  
(ลงชื่อ).............................................กรรมกำร  
(ลงชื่อ).............................................กรรมกำร  
 

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

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

เพ่ือโปรดทรำบรำยงำนกำรตรวจรับพัสดุ รำยกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  
(หรือผู้ตรวจรับพัสดุ) ได้ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วนแล้ว รำยละเอียดตำมใบตรวจรับพัสดุ
ข้ำงต้น โดยหนี้ถึงก ำหนดช ำระ และจะต้องจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นจ ำนวนเงิน ....................... บำท หัก ภำษี 
ณ ที่จ่ำย ...... (หำกเข้ำเงื่อนไข)......บำท หักค่ำปรับ ............. บำท คงเหลือจ่ำยจริง ............. .............. บำท 
(........จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร..........)  
 

เห็นควรจัดส่งเอกสำรด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพ่ือเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงตำม 
ระเบียบฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)................................................เจ้ำหน้ำที่ (พัสดุ) 
        (................................................)  
ต ำแหน่ง...............................................  

          วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ....................  
 

ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
        ทรำบ ด ำเนินกำรตำมเสนอ 
 

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

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................................ .. 
      วันที่.............. เดือน ............................. พ.ศ. ....................  
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ................... 

ที่..................................    วันที่.................................................................................. 
เร่ือง ขออนุมัติเบิกค่ำจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน งวดที่ ............ 
 

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

ตำมท่ีงำนพัสดุ โรงเรียน....................... ได้จ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียน  
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันภำคเรียนที่ .......ปีกำรศึกษำ ..........เป็นเงินรวม .............. บำท (......จ ำนวนเงิน
เป็นตัวอักษร .....) โดยจ้ำงนำย/นำง/นำงสำว......................................เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมบันทึกตกลงจ้ำง
เลขที่ ...../............ ลงวันที่………. เดือน............พ.ศ........ โดยได้รับจัดสรรงบประมำณจำกอบต................./
เทศบำลต ำบล....................รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ซึ่งผู้รับจ้ำง(นำย/นำง/นำงสำว
............................. ) ได้ส่งมอบอำหำรกลำงวันงวดท่ี .......ระหว่ำงวันท่ี.........................ถึงวันท่ี...................... 
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรด ำเนินกำรที่แนบ นั้น 
 

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยครบถ้วนถูกต้องแล้ว ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 

1.รำยละเอียดตำมรำยกำรเบิกจ่ำย 2.รำยละเอียดงบประมำณ 
1.1 จ ำนวนเงินขอเบิก.....................................บำท  
1.2 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม..........................................บำท  
1.3 มูลค่ำงำนจ้ำง...........................................บำท  
1.4 หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย....................................บำท  
      ค่ำปรับ.....................................................บำท  
1.5 คงเหลือจ่ำยจริง.......................................บำท 

        ได้ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
ประเภทเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน 
ปีงบประมำณ พ.ศ................ แล้ว 
2.1 ขณะนี้มียอดเงินคงเหลือ.............................บำท 
2.2 หำกเบิกจ่ำยในครั้งนี้...................................บำท 
2.3 คงเหลือ.......................................................บำท 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และอนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 

ควำมเห็น /กำรสั่งกำร 
ลงชื่อ.....................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน              ทรำบ/อนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 
      (.....................................................)       ลงนำมแล้ว 
 

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

หมำยเหตุ : แนบส ำเนำต้นเรื่องด ำเนินกำรจัดจ้ำงทั้งชุด และใบตรวจรับพัสดุใช้ฉบับจริง 
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(ตัวอย่ำง) 
ใบส ำคัญรับเงิน 

 
วันที่ ...............เดือน....................พ.ศ.................. 
 

ข้ำพเจ้ำ..........................อยู่บ้ำนเลขท่ี..............ต ำบล...........................อ ำเภอ ........................ 
จังหวัด........................................ได้รับเงินจำกโรงเรียน..............................................ดังรำยกำรต่อไปนี้  
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
บำท สต. 

ค่ำจ้ำงประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ ..... 
- ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ........... จ ำนวน............คน 
ในระหว่ำงวันที่............... –  วันที่ ..............................รวม ...............วัน  
 
 
 
 

XXXX  
 

XX 

รวมเงิน XXXX  XX 
 
 

จ ำนวนเงิน .................... (.............จ ำนวนเงินเป็นตัวอักษร.....................)  
 

 
(ลงชื่อ)................................................................ผู้รบัเงิน 
        (...............................................................)  
ต ำแหน่ง...............................................................  
 
(ลงชื่อ)................................................................ผู้จำ่ยเงิน 
        (...............................................................)  
ต ำแหน่ง...............................................................  
 
 

หมำยเหตุ : กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนเป็นหลักฐำนประกอบกำรจ่ำย 
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5.3 กรณีกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... .................. 

ที่..................................    วันที่………………………………………………………………………. 

เร่ือง แต่งตั้งผู้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำร  
 

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

ตำมท่ีโรงเรียน .......................................... จะจำ้งบคุคลประกอบอำหำรกลำงวันใหน้กัเรยีน 
รับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่ ……ปีกำรศึกษำ......... ระหว่ำงวันที่........เดือน............
พ.ศ.........ถึงวันที่........เดือน............พ.ศ.......... รวม............วัน เป็นเงิน...................บำท (............................) นั้น 
 

เพ่ือให้กำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยหนังสือคณะกรรมกำร 
วินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนำคม 2562 เห็นควรด ำเนินกำรก ำหนดขอบเขตของงำนจ้ำงและรำคำกลำงโดยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรอำหำรกลำงวัน ได้แก่ นำย/นำง/นำงสำว ..............................ต ำแหน่ง .......................... เป็นผู้ก ำหนด
ขอบเขตรำยละเอียดงำนจำ้ง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรดังกล่ำวก่อนกำรด ำเนินกำรจัดจำ้งต่อไป 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................เจ้ำหน้ำที่  
        (…................................................)  
ต ำแหน่ง......................................... ......... 
 
(ลงชื่อ)...................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
        (...................................................)  
ต ำแหน่ง...................................................  
 

    ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
       ทรำบ เห็นชอบ 

 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….. 
       (.....................................................)  

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................  
วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............  
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จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ...................  

ที่.............................    วันที่ ................................................................. ...............  
เรื่อง รำยงำนผลกำรก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำง และรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวัน  
 

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

ตำมบันทึกข้อควำมโรงเรียน .................ที่........ /.......... ลงวนัที่ ................ได้แต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำ 
เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตรำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคลประกอบอำหำรกลำงวันให้นักเรียน
รับประทำน ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่...... ปีกำรศึกษำ........ ระหว่ำงวันที่..........เดือน............
พ.ศ............ ถึงวันที่..........เดือน.............พ.ศ............. รวม............วัน เป็นเงิน.............บำท (.....................) นั้น  
 

ขณะนี้ข้ำพเจ้ำได้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำงในกำรจ้ำงบุคคล 
ประกอบอำหำรดังกล่ำว ตำมแนวทำงที่ก ำหนดในหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยได้ก ำหนดขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและก ำหนดรำคำกลำงเป็นจ ำนวนเงิน..................................บำท
(วงเงินประมำณกำรที่จะจัดจ้ำง) ตำมรำยละเอียดดังแนบ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติขอบเขต รำยละเอียดงำนจ้ำงและรำคำกลำง 
ดังกล่ำว เพื่อใช้ประกอบกำรจัดจ้ำงต่อไป 
 

(ลงชื่อ)........................................................  
        (....................................... ................) 
ต ำแหน่ง………………………………………………. 
 

ค ำสั่ง /กำรสั่งกำร 
ทรำบ/อนุมัติ ด ำเนินกำรตำมเสนอ 
 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
        (......................................................)  

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... .......... 
วันที่........... เดือน....................... พ.ศ............  
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ขอบเขตของงำน กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน (ปรุงส ำเร็จ) 
ประจ ำภำคกำรศึกษำ................................. 

 

1. รำยละเอียดของงำนจ้ำง 
1.1 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบกำรประกอบอำหำรกลำงวัน ครั้งที่...........ภำคเรียนที่...................... 

ปีกำรศึกษำ............ ให้แก่นักเรียน จ ำนวน...............คน ระหว่ำงวันที่............เดือน....................พ.ศ........... ......
ถึงวันที่..........เดือน...............พ.ศ................รวม............ ..วันท ำกำร ภำยในวงเงินไม่เกิน...............................บำท 
(.....จ ำนวนเงินตัวอักษร..........)  
 1.2 อำหำรกลำงวันที่ประกอบจะต้องค ำนึงถึงคุณภำพและปริมำณที่เหมำะสม คือ มีสำรอำหำรครบ 5 หมู่ 
ประกอบด้วย คำร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตำมิน โปรตีนและเกลือแร่ และคุณค่ำทำงโภชนำกำร และถูกสุขลักษณะ 
โดยรำยกำรอำหำรในแต่ละวันต้องประกอบไปด้วย 

- ข้ำวสวย 

- กับข้ำวอย่ำงน้อย............อย่ำง 

- ผลไม้อย่ำงน้อย............อย่ำง 
 ทั้งนี้ กำรประกอบอำหำรในแต่ละวันจะต้องเป็นรำยกำรอำหำรใด โรงเรียนจะก ำหนดให้ (นำย/นำง/
นำงสำว..............................(เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวัน) เป็นผู้แจ้งรำยกำรอำหำรที่ต้องกำร 
ให้ผู้รับจ้ำงทรำบก่อนประกอบอำหำร อย่ำงน้อย 5 วันท ำกำร 
 

2. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ผู้รับจ้ำงต้องประกอบอำหำรกลำงวัน ครั้งที่.........ภำคเรียนที่..........ปีกำรศึกษำ......... ใหแ้ก่โรงเรียน 

ภำยในกรอบระยะเวลำ...........วัน นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งจ้ำง (หรือระบุเป็นวันที่......เดือน.......พ.ศ........) 
 

3. กำรส่งมอบงำนและกำรจ่ำยเงิน 
โรงเรียนจะแบ่งจ่ำยค่ำจ้ำง เป็นจ ำนวน...........งวด โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ ำนวน..........วันท ำกำร (วันที่..........เดือน.............พ.ศ...........ถึง วันที่........เดือน............. 

พ.ศ..............) เป็นเงิน.................บำท แต่ผู้รับจ้ำงต้องสรุปรำยกำรประกอบอำหำรให้แก่โรงเรียน ภำยใน
...........วัน นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งจ้ำง 

งวดที่ 2 จ ำนวน..........วันท ำกำร (วันที่..........เดือน.............พ.ศ...........ถึง วันที่........เดือน............. 
พ.ศ..............) เป็นเงิน.................บำท แต่ผู้รับจ้ำงต้องสรุปรำยกำรประกอบอำหำรให้แก่โรงเรียน ภำยใน
...........วัน นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งจ้ำง 

ฯลฯ 
 

งวดที่...... (งวดสุดท้ำย) จ ำนวน..........วันท ำกำร (วันที่..........เดือน.............พ.ศ...........ถึง วนัที่........ 
เดือน.............พ.ศ..............) เป็นเงิน.................บำท แต่ผู้รบัจ้ำงต้องสรุปรำยกำรประกอบอำหำรให้แก่โรงเรียน 
ภำยใน...........วัน นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งจ้ำง 
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 โดยในกำรส่งมอบงำนแต่ละงวด ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้สรุปรำยกำรประกอบอำหำรเป็นรำยวันภำยใน
งวดงำนนั้นๆ ส่งให้แก่โรงเรียนท ำกำรเบิกจ่ำยเงิน ซึ่งโรงเรียนจะช ำระเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมที่ได้ประกอบอำหำร
จริงในแต่ละงวด 
 เมื่อได้รับสรุปรำยกำรประกอบอำหำรในแต่ละงวดแล้ว  และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจ
รับพัสดุได้ด ำเนินกำรตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะช ำระเงินในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้ำงภำยใน
ระยะเวลำอันสมควร 
 

4. เงื่อนไขกำรสั่งจ้ำงและกำรสิ้นสุดของสัญญำ 
4.1 ในกำรสั่งจ้ำงประกอบอำหำรในครั้งนี้ ก ำหนดมูลค่ำตำมสัญญำให้อยู่ภำยในวงเงิน...............บำท 

(.............................) โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน............วัน นับถัดจำกวันลงนำมในใบสั่งจ้ำง (วันที่.........
เดือน.................พ.ศ......................) 

4.2 กำรสั่งจ้ำงประกอบอำหำรตำมใบสั่งจ้ำง จะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเบิกจ่ำยครบมูลค่ำตำมใบสั่งจ้ำง  
หรือครบก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในข้อ 4.1 แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 
 

รำยกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
วัน 

อัตรำค่ำอำหำร 
ต่อหัว (บำท) 

จ ำนวน 
นักเรียน (คน) 

จ ำนวนเงินรวม 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

1 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 
(ปรุงส ำเร็จ) ครั้งที่........ 
ภำคเรียน..................... 
ปีกำรศึกษำ......................... 

     

รวม      

 
 
    ลงชื่อ........................................................  ผู้ก ำหนดรำยละเอียดและรำคำกลำง 
         (.........................................................) 
    ต ำแหน่ง......................................................... 
             ............../…………………………/……………………… 
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บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  โรงเรียน.....................................................................................................................................   

ที ่…………………/............................                วันที.่................................................................................ 
เรื่อง   รำยงำนขอจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันนักเรียน (ปรุงส ำเร็จ)  
         ประจ ำสัปดำห์.................. /ประจ ำเดือน............. / ภำคกำรศึกษำที่.............. 
 

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

                    ด้วยโรงเรียน................................มีควำมจ ำเป็นต้องจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันให้แก่
นักเรียนรับประทำน ระหว่ำงวันที่.........เดือน................พ.ศ.............ถึงวันที่...........เดือน............พ.ศ.................. 
เนื่องจำก.................................................................................................................... ...........................................   
 

ในกำรนี้ งำนพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้ำงตำมเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวง
ก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง วงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอรำยงำนขอจ้ำง ดังนี้        

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง คือ จัดท ำอำหำรกลำงวันให้นักเรียน 
2. รำยละเอียดและงำนที่จะจ้ำง คือ จ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวัน  จ ำนวน    วันๆ ละ.....คน  
3. รำคำกลำงของทำงรำชกำร เป็นเงิน                     บำท  
4. วงเงินที่จะขอจ้ำงครั้งนี้                  บำท (         จ ำนวนเงินตัวอักษร            ) 
5. ก ำหนดเวลำท ำงำนแล้วเสร็จ ภำยใน …-….. วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  
6. จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เนื่องจำก กำรจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือ  

ให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์รำคำ  
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
    8.1.............................................ประธำนกรรมกำร 
    8.2..............................................กรรมกำร 
    8.3 .............................................กรรมการ 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดใน 
รำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
 
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 80 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 
            ลงชื่อ …………………....................เจ้ำหน้ำที่   
                  (.......................................) 
      ต ำแหน่ง....................................................  

                  ………../……………./……… 
 

ลงชื่อ ………………….............…หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ฯ 
                    (.......................................) 

ต ำแหน่ง....................................................   
                          ………../……………./……… 

 
        ค ำสั่ง / กำรสั่งกำร 
          - ทรำบ เห็นชอบ 

                - ด ำเนินกำรตำมเสนอ  
 

ลงชื่อ ………………………………. 
          (....................................................) 

         ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน....................................... 
………../……………./……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 81 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

รำยละเอียดรำยกำรอำหำรแนบท้ำยบันทึกรำยงำนขอจ้ำง 
ระหว่ำงวันที่           เดือน            พ.ศ.          ถึงวันที่        เดือน                พ.ศ.            . 

โรงเรียน...................................... สังกัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต .................. 
 

ที ่ วัน วัน เดือน ปี รำยกำรอำหำร ส ำหรับนักเรียน (คน) หมำยเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

     

      

 
 
ลงชื่อ …………………..................………เจ้ำหน้ำที ่     ลงชื่อ …………………..................………หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
        (..............................................)                              (..............................................)  
ต ำแหน่ง.......................................................      ต ำแหน่ง....................................................... 
            ………../……………./………                                    ………../……………./………  
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ใบเสนอรำคำ 
 

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

         1.  ข้ำพเจ้ำ...................................... ตั้งอยู่................................................................... ............................ 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี...........................................โทร. ................................ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตำมท่ีก ำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของรำชกำร                          

2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำคำรับจ้ำง รวมทั้งค่ำบริกำร และค่ำก ำหนดเวลำส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนหน่วย 
(คน) 

รำคำต่อหน่วย 
(บำท/คน) 

รวมเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 
 

1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำอำหำรกลำงวันนักเรียน    
จ ำนวน......คน ........วันๆละ  21 บำท  
(จ ำนวนคน x จ ำนวนวัน x จ ำนวนเงินรำยหัว) 

    

                                                                        รำคำสินค้ำ   
                                                                        ภำษีมูลค่ำเพิ่ม   
                                                                        ส่วนลด   

              รวมเงินทั้งสิ้น  (...........................จ ำนวนตัวอักษร...........................)   
             
ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว  รวมทั้งภำษีอำกรอ่ืนๆ  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 

3. ค ำเสนอนี้จะยืนระยะเวลำอยู่  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบเสนอรำคำ 
4. ก ำหนดมอบส่งรำยกำรข้ำงต้นภำยใน – วัน   ตำมงวดงำน 

 

            เสนอมำ  ณ   วันที่................... เดือน........................พ.ศ.............................. 
         
 
ลงชื่อ                                ผู้ต่อรองรำคำ                 ลงชื่อ                            ผู้เสนอรำคำ 
     (.............................................)                                    (.......................................)  
                 เจ้ำหน้ำที่                                                           ผู้รับจ้ำง 
วันที่.................................................. 
 
 
 
หมำยเหตุ : ผู้เสนอรำคำต้องเป็นเจ้ำของ หรือผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
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บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร โรงเรียน...........................................................................................................................................  
ที ่………/.............………….                                 วันที.่........................................................................... ...... 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติสั่งจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
 

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

ตำมท่ีได้ควำมเห็นชอบในกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
วงเงินงบประมำณ.......................บำท ตำมรำยงำนขอจ้ำง ลงวันที่................................นัน้ 
 

ขณะนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้เจรจำตกลงรำคำกับผู้มีอำชีพโดยตรงตำมที่ก ำหนดในระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ข้อ 79 แล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำจ้ำงประกอบ
อำหำรกลำงวัน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

รำยกำรพิจำรณำ ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงจ้ำง 
จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 
(ปรุงส ำเร็จ) ส ำหรับนักเรียน 
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ภำคเรียนที่.......ปีกำรศึกษำ.............. 
 

นำย/นำง/นำงสำว............ (ตำมใบเสนอรำคำ) (รำคำที่เสนอ 
และต่อรองแล้ว) 

รวม   
   

เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 
ซึ่งพิจำรณำแล้ว รำคำท่ีเสนอไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ได้รับและไม่สูงกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนด และเจ้ำหน้ำที่
ได้ต่อรองรำคำแล้ว แต่ผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถลดรำคำลงอีกได้ รำยละเอียดตำมใบเสนอรำคำท่ีแนบ โดยครบ
ก ำหนดยืนรำคำในวันที่........... (นับตำมจ ำนวนวันยืนรำคำในใบเสนอรำคำ)....และก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำง 
เป็นรำยวันทุกวันที่จัดกำรเรียนกำรสอน ณ โรงเรียน................ จึงเห็นสมควรรับรำคำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร 
(ปรุงส ำเร็จ) จำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว ในวงเงิน.............(จ ำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ)............... 
 

จึงเรียนมำเพ่ือ โปรดพิจำรณำอนุมัติสั่งจ้ำงจำกผู้เสนอรำคำดังกล่ำว และโปรดลงนำม 
ในประกำศและหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอรำคำมำลงนำมในบันทึกตกลงต่อไป 
 
 
 
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 84 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 
 

        ลงชื่อ …………………..................…… …เจ้ำหน้ำที่            
                             (.................................................)     
    ต ำแหน่ง...............................................   
          ............./..................../.................                                 
                    
 
 

ลงชื่อ …………………..................………หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่            
                             (.................................................)     
    ต ำแหน่ง...............................................   
          ............./..................../.................                                 
 
 
     ค ำสั่ง/กำรสั่งกำร 
 

- ทรำบ  

- อนุมัติ/ลงนำมแล้ว 
          
 

      ลงชื่อ …………………….…………………. 

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

   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................... 

                                       ………./……………/………..   
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ประกำศโรงเรียน........................................ 
เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำส ำหรับกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
............................................................ 

 
  ตำมที่โรงเรียน......................... ได้จ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ให้นักเรียนรับประทำน
ตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน ภำคเรียนที่........ ปีกำรศึกษำ............ ในระหว่ำงวันที่..............ถึงวันที่.................. 
เป็นเวลำ...............วัน โดยวธิีเฉพำะเจำะจง นั้น 
 

  กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ครั้งนี้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ .......................... 
โดยเสนอรำคำเป็นเงินทั้งสิ้น........................บำท (..............................................................) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม
และ ภำษีอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว  
 

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

(.........................................) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................... 
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บันทึกข้อตกลงกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
 

   ข้อตกลง...../ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... 
 

 ข้อตกลงกำรจ้ำงฉบับนี้ท ำขึ้น ณ โรงเรียน............................................ อ ำเภอ....................
จังหวัด......................เมื่อวันที่ ..................................... ระหว่ำงโรงเรียน............................................... โดยนำย/นำง/นำงสำว
...................................................ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................   ซึ่งต่อไปในข้อตกลง
กำรจ้ำงนี้เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่งกับ.................................บ้ำนเลขท่ี.............. หมู่..............ต ำบล................ 
อ ำเภอ............... จังหวัด......................เลขประจ ำตัวประชำชน .............................................. ซึง่ต่อไปในข้อตกลง
กำรจ้ำงนี้ เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่ข้อตกลงกำรจ้ำงได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้อตกลงกำรจ้ำง 
  ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) โครงกำรอำหำรกลำงวัน ของโรงเรยีน
................... มีก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงตั้งแต่วันที่ ...................... ถึง......................... รวม.............. ......เดือน 
  โดยผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข        
แห่งข้อตกลงนี้ รวมทั้งเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง   
 ข้อ 2. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
  2.1 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยและผู้รับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำง ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม(ถ้ำมี)  
ภำษีอำกรอ่ืนๆและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น......................บำท  
(..................................................................) โดยก ำหนดกำรจ่ำยเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยภำคเรียน ในอัตรำ................................................... บำท
(..................................................................) ตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ ..........................................  

 2.2 ค่ำจ้ำงตำมข้อ 2.1 จะจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยภำคเรียน หลังจำก
ที่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนจ้ำงถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 3.ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ในข้อ 1 ในทุกวันที่มีกำรเปิดท ำกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียน.............................................................. ........ ด้วยควำมตั้งใจ และดูแลเรื่องควำมสะอำด 
และใช้วัตถุดิบที่ใหม่ สด มีคุณภำพในกำรประกอบอำหำร 
 ข้อ 4. ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำง หรือคณะกรรมกำรตรวจรับ อย่ ำ ง เคร่ งครัด  
และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงกำรจ้ำงจ้ำงเหมำนี้ได้ทันทีโดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ 

ข้อ 5. ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำง หรือทรัพย์สินที่ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบ 
ได้รับควำมเสียหำยถูกท ำลำย หรือสูญหำยโดยควำมผิด หรือควำมประมำทเลินเล่อ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำเสียหำยนั้น เว้นแต่ ผู้รับจ้ำงจะพิสูจน์ได้ว่ำควำมเสียหำยหรือสูญหำยนั้นเกิดจำกเหตุสุดวิสัย 

 
 

ลงชื่อ).......................................................ผูว้่ำจ้ำง (ลงชื่อ).............................................ผู้รับจ้ำง 
           (…………………………………….)                        (.............................................) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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ข้อ 6. หำกควำมเสียหำยหรือสูญหำยของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นเพรำะ 
ผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมีส่วนผิดอยู่ด้วยคู่ข้อตกลงกำรจ้ ำงทั้งสองฝ่ำยจะ
ร่วมกันรับผิดชอบ โดยพิจำรณำถึงควำมผิดของแต่ละฝ่ำยเป็นเกณฑ์ค ำนวณค่ำเสียหำย 

ข้อ 7. ในระหว่ำงปฏิบัติงำนถ้ำผู้รับจ้ำงได้กระท ำใดๆ อันเป็นกำรละเมิดต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดในบรรดำควำมเสียหำยที่ได้กระท ำนั้นด้วยตนเอง 
  ข้อ 8. ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

ข้อ 9. หำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงกำรจ้ำงข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลง
กำรจ้ำงได้ทันทีในกรณีท่ีผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงกำรจ้ำงผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงด ำเนินกำรดังนี้ 
   9.1 ระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่เห็นสมควร 
   9.2 ปรับผู้รับในอัตรำร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจ ำนวนเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ
หรือข้อตกลง 
 ข้อ 10. กำรเรียกค่ำเสียหำยอื่นๆ (ถ้ำมี) ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงกำรจ้ำง 
ผู้รับจ้ำงยินยอมด ำเนินกำรดังนี้ 
   10.1 ช ำระค่ำจ้ำงเหมำท่ีผู้ว่ำจ้ำงต้องไปจ้ำงเหมำบุคคลอ่ืนมำท ำงำนบริกำรแทน 
ผู้รับจ้ำงตำมข้อตกลงกำรจ้ำงนี้จนเต็มจ ำนวนที่ผู้ว่ำจ้ำงได้จ่ำยไปจริง 
  10.2 ช ำระค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ข้อ 11. กำรช ำระค่ำปรับตำมข้อ 9 และค่ำเสียหำย ตำมข้อ 10 ผู้รับจ้ำงตกลงยินยอม 
จะน ำมำช ำระให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยในก ำหนด 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่  
ของผู้ว่ำจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงไม่ช ำระภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงยินยอมช ำระดอกเบี้ยเพ่ิมอีกต่ำงหำก  
ในอัตรำร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้น ำเงินมำช ำระจนเต็มจ ำนวน 

ข้อ 12. ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งต่ำงๆ ของผู้ว่ำจ้ำงที่ใช้อยู่  
ขณะท ำข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ และท่ีจะออกใช้ภำยหน้ำ 

ข้อ 13.กำรว่ำจ้ำงตำมข้อตกลงกำรจ้ำงไม่ท ำให้ผู้รับจ้ำงมีฐำนะเป็นลูกจ้ำงของทำงรำชกำรหรือมี
ควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงของผู้ว่ำจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน 
  ข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมตรงกัน คู่ข้อตกลงกำรจ้ำงได้อ่ำนและเข้ำใจ
ข้อควำมโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่ข้อตกลงกำรจ้ำง ต่ำงได้
เก็บข้อตกลงกำรจ้ำงนี้ไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ 
       (ลงชื่อ)..............................................ผู้ว่ำจ้ำง  
       (...............................................) 
                                                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 
      (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับจ้ำง                 
                                                  (.................................................)   
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      (ลงชื่อ).............................................พยำน 
             (............................................) 
 
 
       
      (ลงชื่อ)...........................................พยำน 
            (............................................) 
 
 
 
หมำยเหตุ : ปิดอำกรแสตมป์ที่บันทึกตกลงจ้ำงต้นฉบับ 1 บำท ของทุกจ ำนวนเงิน 1,000 บำท เศษของ  

1,000 บำท ให้ปิดเพ่ิมอีก 1 บำท และจะต้องปิดอำกรแสตมป์ที่บันทึกตกลงจ้ำงที่เป็นคู่ฉบับ 5 บำท 
(ส่งมอบให้ผู้รับจ้ำง) 
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ใบส่งมอบงำนจ้ำง 
 

 
 
 
 
 
 

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

เรื่อง ส่งมอบงำนจ้ำงและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน 
 

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

ตำมที่โรงเรียน…………………………………ได้ตกลงให้ข้ำพเจ้ำท ำกำรประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
เพ่ือให้นักเรียนรับประทำนตำมบันทึกตกลงจ้ำง (ใบสั่งจ้ำง) เลขที่......./.................. ลงวันที่........................ นั้น 
 

บัดนี้ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในในบันทึกตกลงจ้ำง (ใบสั่งจ้ำง) ดังกล่ำว เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอส่งมอบงำนจ้ำงเพื่อตรวจรับและขอเบิกจ่ำยเงินจ ำนวน……………บำท ………………….....……………….) ต่อไป  
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) 
งวดที่......ระหว่ำงวันที่.......เดอืน............พ.ศ.......... 
วันที่........เดือน.............พ.ศ.............จ ำนวน..........วัน 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ) 

1 งวด .............................. 

จ ำนวนเงินตัวอักษร.................................................. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ......................................... 

 
 
 
       ลงชื่อ......................................................ผู้รับจ้ำง 

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

เลขที่รับ............./.................. 
วันที่..................................... 
เวลำ.................................... 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 90 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

ใบสรุปรำยกำรประกอบอำหำร 
แนบท้ำยใบส่งมอบงำนเลขที่ ....................ลงวันที่........................................... 

 
วัน/เดือน/ปี รำยกำรอำหำร จ ำนวนชุด รำคำต่อชุด รวมเป็นเงิน 
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ใบตรวจรับพัสดุ 
 

เขียนที่ โรงเรียน..................................... 
วันที่...................................................... 
 

ตำมท่ีโรงเรียน ........................................................................................................ ................ 
ได้ตกลงจ้ำง นำย/นำง/นำงสำว .................................................................................................. ....................... 
ประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำรับประทำน ตำมบันทึก 
ตกลงจ้ำงเลขที่ ............./................ ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ. .............. ...................... 
 

บัดนี้ ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบพัสดุทุกวันตำมข้อตกลง และผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้อง 
ตำมบันทึกตกลงจ้ำง ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี รำยกำรอำหำร ลำยมือชื่อผู้ส่งงำน ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 ชื่อเมนูอำหำร 

พร้อมรูปภำพประกอบ 
 1............................................. 

2............................................... 
3.............................................. 

 ชื่อเมนูอำหำร 
พร้อมรูปภำพประกอบ 

 1............................................. 
2............................................... 
3.............................................. 

 ชื่อเมนูอำหำร 
พร้อมรูปภำพประกอบ 

 1............................................. 
2............................................... 
3.............................................. 

  
ฯลฯ 

 1............................................. 
2............................................... 
3.............................................. 

 ชื่อเมนูอำหำร 
พร้อมรูปภำพประกอบ 

 1............................................. 
2............................................... 
3.............................................. 

 
จึงขอรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.......................... เพ่ือโปรดทรำบผลกำรตรวจรับอำหำร 

กลำงวัน ตำมนัยข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
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ลงชื่อ..........................................ประธำนกรรมกำร/ผู้ตรวจรับ  
 
ลงชื่อ..........................................กรรมกำร  
 
ลงชื่อ..........................................กรรมกำร 
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บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร โรงเรียน..................................................................................................................... ...................... 
ที ่………/.............………….                                 วันที ่(ไม่เกิน 5 วันท ำกำรจำกวันที่ในใบตรวจรับพัสดุ) 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรปรุงส ำเร็จ งวดที่........ 
 

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

ตำมท่ีงำนพัสดุ โรงเรียน........................................ ได้จ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)  
ครั้งที่...... ภำคเรียนที่...... ประจ ำปีกำรศึกษำ ................ จ ำนวน ...........งวด เป็นเงินรวม ...................... บำท 
(............................ตัวอักษร...............) โดยจ้ำง นำย/นำง/นำงสำว............................... ตำมบันทึกตกลงจ้ำง
เลขที่......./............ ลงวันที่………. เดือน............พ.ศ........ โดยได้รับ จัดสรรงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/
เทศบำลต ำบล....................รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ซึ่งผู้รับจ้ำง (นำย/นำง/นำงสำว................... ) 
ได้ส่งมอบอำหำรกลำงวันงวดที่ ....... และคณะกรรมกำรได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำร
ด ำเนินกำรที่แนบ นั้น  
 

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยครบถ้วนถูกต้องแล้ว ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
1. รำยละเอียดตำมรำยกำรเบิกจ่ำย 2. รำยละเอียดงบประมำณ 

1.1 จ ำนวนเงินขอเบิก................................บำท 
1.2 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม.....................................บำท 
1.3 มูลค่ำงำนจ้ำง.......................................บำท 
1.4 หัก ภำษี ณ ที่จ่ำย................................บำท 
          ค่ำปรับ...........................................บำท 
1.5 คงเหลือจ่ำยจริง...................................บำท 

        ได้ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
ประเภทเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน ปีงบประมำณ 
พ.ศ...............แล้ว 
2.1 ขณะนี้มียอดเงินคงเหลือ................................บำท 
2.2 หำกเบิกจ่ำยในครั้งนี้......................................บำท 
2.3 คงเหลือ...........................................................บำท 

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และอนุมัติให้จ่ำยเงินได้ 
ควำมเห็น /กำรสั่งกำร 

 
ลงชื่อ......................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   ทรำบ/อนุมัติให้เบิกจ่ำยได้ 
        (.......................................................)     ลงนำมแล้ว 
 

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

  วันที่...........เดือน .................... พ.ศ.................. 
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หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
 

 
ผู้มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำย ส่วนรำชกำร โรงเรียน...................... เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี............................. 
ที่อยู่ เลขท่ี...........หมู่ที่ ...........ถนน..................ต ำบล........... อ ำเภอ...................... จังหวัด......... ................... 
ขอรับรองว่ำได้หักเงิน ณ ที่จ่ำย ตำมเอกสำรขอเบิกเลขที่ ..........ลงวันที่......... เดือน..............พ.ศ ........... 
ตำมบันทึกเลขที่........../.............. ลงวันที่ เดือน...................... พ.ศ................... ผู้ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย  
ชื่อ ร้ำน (บริษัท/หจก.)..........................................โดยนำย/นำง /น.ส. ( )......................... ............................ 
เลขประจ ำตัวประชำชน ......................................... เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี …………………………….......…….. 
และได้โอนสิทธิเรียกร้องในเงินดังกล่ำวให้แก่.....................-.................... ที่อยู่....................... ..-................... 
 

 
ประเภทภำษ ี ประเภทเงินที่ได้จ่ำย วัน เดือน ปี ท่ีจ่ำย จ ำนวนเงินได้ ภำษี 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล     
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ประเภทที่ 8 ....................... ..............บำท ..........บำท 
ค่ำปรับ     

รวม ..............บำท ..........บำท 
 
รวมเงินภำษี (ตัวอักษร) (............................................................................) 
 
 
                                                                                                    
                                                                    (ลงชื่อ) (...............................................................) 
                                                                           ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................... 
                                                                            วันที่ .........เดือน...........พ.ศ..................... 
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ใบส ำคัญรับเงิน 

ที…่……......……..…… 

วันที่………..เดือน……….…..พ.ศ........... 

ข้ำพเจ้ำ……………………….……….…ที่อยู่บ้ำนเลขท่ี…...............…ต ำบล……………...............……….  

อ ำเภอ…….…….......……….จังหวัด………………....……….…… ได้รับเงินจำกโรงเรียน................................................. 

ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

บำท สต. 

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) งวดที่................. 
ระหว่ำงวันที่ ........เดือน...........พ.ศ..........- วันที่........เดือน................พ.ศ......... 
จ ำนวน....... วัน 

  

รวมเป็นเงิน   
 

จ ำนวนเงิน (..........................ตัวอักษร............................) 

 

(ลงช่ือ)…………………..………………………….ผูร้ับเงิน 

       (……………………………………………….)  

 

(ลงช่ือ)………………………….………………….ผู้จ่ำยเงิน 

                                                                              (………………………………….……………) 
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บทที่ 6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริตและกรณีศึกษำกำรทุจริต
โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 

 

6.1 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
 ส ำหรับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวัน มีรำยละเอียด ดังนี้ 

1.) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 
มำตรำ 172 ระบุว่ำ เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือ 

หน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

2.) ประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ 91 เมื่อปรำกฏว่ำผู้ใดได้กระท ำกำรอันเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน ให้ศำลลงโทษผู้นั้น 

ทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไป แต่ไม่ว่ำจะมีกำรเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมำตรำส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตำม 
เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจ ำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินก ำหนดดังต่อไปนี้ 

(1) สิบปี ส ำหรับกรณีควำมผิดกระทงท่ีหนักที่สุดมีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงไม่เกินสำมปี 
(2) ยี่สิบปี ส ำหรับกรณีควำมผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเกินสำมปีแต่ไม่เกินสิบปี 
(3) ห้ำสิบปี ส ำหรับกรณีควำมผิดกระทงท่ีหนักที่สุดมีอัตรำโทษจ ำคุกอย่ำงสูงเกินสิบปีขึ้นไป  

เว้นแต่กรณีท่ีศำลลงโทษจ ำคุกตลอดชีวิต 
มำตรำ 147 ระบุว่ำ ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ท ำ จัดกำรหรือรักษำทรัพย์ใด เบียดบัง 

ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอำทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกตั้งแตห่้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท 
      มำตรำ 151 ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ท ำ จัดกำรหรือรักษำทรัพย์ใดๆ ใช้อ ำนำจในต ำแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นกำรเสียหำยแก่รัฐ เทศบำล สุขำภิบำล หรือเจ้ำของทรัพย์นั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ห้ำปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบำทถึงสี่หมื่นบำท 

มำตรำ 157 ระบุว่ำ ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้ 
เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

มำตรำ 161 ระบุว่ำ ผู้ใดเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ท ำเอกสำร กรอกข้อควำมลงในเอกสำรหรือ 
ดูแลรักษำเอกสำร กระท ำกำรปลอมเอกสำรโดยอำศัยโอกำสที่ตนมีหน้ำที่นั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปี 
และปรับไม่เกินสองแสนบำท 
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3.) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และแก้ไข 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 

มำตรำ 84 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต เสมอภำคและเที่ยงธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอำใจใส่ รักษำประโยชน์ของทำง
รำชกำร และต้องปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด 
  ห้ำมมิให้อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยอ ำนำจและหน้ำที่รำชกำรของตน ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม หำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่
มิควรได้ เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 มำตรำ 85 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยกำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบำยของรัฐบำล โดยถือประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียน และไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
 กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยงำน
กำรศึกษำ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบำยของรัฐบำล ประมำทเลินเล่อหรือขำดกำรเอำใจใส่ระมัดระวังรักษำประโยชน์
ของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 มำตรำ 90 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อื่น กระท ำกำร
หำประโยชน์อันอำจท ำให้เสื่อมเสียควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกระท ำโดยมีควำมมุ่งหมำยจะให้เป็นกำรซื้อขำย หรือให้ได้รับแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรกระท ำอันมีลักษณะเป็นกำรให้ หรือได้มำ
ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสีย
ควำมเที่ยงธรรม เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 มำตรำ 94 วรรคหนึ่ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องรักษำชื่อเสียงของตนและรักษำ
เกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
 มำตรำ 96 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติ
ทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทำงวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควร 
งดโทษตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวด 7 
 โทษทำงวินัยมี ๕ สถำน คือ 
  (1) ภำคทัณฑ์ 
  (2) ตัดเงินเดือน 
  (3) ลดขั้นเงินเดือน 
  (4) ปลดออก 
  (5) ไล่ออก 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำเป็นผู้ลำออกจำกรำชกำร 
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3.2 กรณีศึกษำกำรทุจริตโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน 
 

กรณีศึกษำที่ 11  
  

เมื่อปีงบประมำณ 2549 ถึง 2551 โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนสนับสนุน 
อำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ โดยได้รับกำรจัดสรรให้นัก เรียนในอัตรำ 
คนละ 10 บำทต่อวัน  โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดได้น ำ เงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนไปฝำก
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำตลำดหนองบัว ชื่อบัญชี “ โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด 
(กองทุนอำหำรกลำงวัน) เลขที่ xxx - x - xxxxx - x 

ในปีงบประมำณ 2549 โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูตได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวัน 
เด็กนักเรียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ เป็นเงินจ ำนวน 200,500 บำท ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
อำหำรกลำงวัน นำยอ ำนำจ นำมแสง อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ซึ่งต่อไปนี้เป็น จ ำเลย ได้ว่ำจ้ำง 
นำง ส. ให้เป็นผู้รับจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียน (เฉพำะกับข้ำว) 

ในปีงบประมำณ 2550 โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนอำหำรกลำงวัน  
เด็กนักเรียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮ เป็นเงินจ ำนวน 238,500 บำท ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
อำหำรกลำงวันจ ำเลยได้ว่ำจ้ำง นำง ส. ให้เป็นผู้รับจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน ให้แก่เด็กนักเรียน (เฉพำะกับข้ำว) 

ในปีงบประมำณ 2551  โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุนสนับสนุนอำหำร 
กลำงวันเด็กนักเรียนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไฮเป็นเงินจ ำนวน 88,000  บำท ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับอำหำรกลำงวันจ ำเลยได้ว่ำจ้ำงนำง ส. ให้เป็นผู้รับจ้ำง เหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กนักเรียน 
(เฉพำะกับข้ำว) 

นำย บ. พยำนโจทก์ ซึ่งถึงแก่ควำมตำยแล้วได้ให้ปำกค ำในชั้นไต่สวนว่ำ เมื่อปี 2549 ถึง 2550   
พยำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ พัสดุตำมค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ที่ 12/2549 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2549  
ได้ท ำเรื่องขออนุมัติจัดจ้ำงวัสดุเพ่ือใช้กับกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนจำกร้ำนเจริญวิทยำ เป็นเงินประมำณ 30,000 บำท 
ร้ำนเจริญวิทยำส่งมอบวัสดุให้แก่โรงเรียนแล้ว พยำนไปขอเงินจำกจ ำเลยเพ่ือน ำไปจ่ำยให้แก่ร้ำนเจริญวิทยำ  
แต่จ ำเลยไม่ยอมให้เงินจ ำนวนดังกล่ำว พยำนจึงให้นำงสำว ว.  ขอรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีเงินฝำกของ
โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด (เงินอุดหนุนทั่วไป) มีเงินคงเหลือ 17 บำท พยำนสอบถำมจ ำเลย แต่จ ำเลยไม่ตอบ 

เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับงบประมำณ กำรรับจ่ำยเงิน สมุดบัญชีเงินฝำกและเล่มใบเสร็จรับเงิน 
ของโรงเรียน จ ำเลยเก็บไว้กับตนเองทั้งหมด จ ำเลยเป็นผู้จัดท ำบัญชีงบประมำณและบัญชีกำรรับจ่ำยเงินของ
โรงเรียนเองทั้งหมด และในขณะเกิดเหตุนำย บ. ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุ มีโอกำสรู้เห็นในกำรบริหำร
งบประมำณ ของโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดเป็นอย่ำงดี  ทั้งข้อเท็จจริงที่นำย บ. ให้ปำกค ำไว้สอดคล้องเก่ียวโยงกับ

                                                           
1 ส ำนักข่ำวอิศรำ, “พฤตกิำรณ์ทุจริต อดีตผอ.รร.บ้ำนดงมะกรูด เบียดบังเงินค่ำอำหำรกลำงวันเด็ก-โดนคุก 50 ปี,” 17 มีนำคม 2565, 

  “ภำยใต้ รำยงำน – สกู๊ป,” ส ำนักขำ่วอิศรำ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2565,  https://www.isranews.org/article/isranews/107351- 

  inves09-57.html. 
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รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีในส ำนวนกำรไต่สวน ที่มีรำยกำรเบิกถอนเงิน ไป 36 ครั้ง แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำนกำร
ใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด 

พยำนหลักฐำนโจทก์ประกอบค ำรับสำรภำพของจ ำเลยมีน้ ำหนักม่ันคง จึงรับฟังได้ว่ำจ ำเลย 
เบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำตลำดหนองบัว ชื่อบัญชี “โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด 
(เงินอุดหนุนทั่วไป)” เลขที่ xxx - x - xxxxx - x จ ำนวน 36 ครั้ง รวมเป็นเงิน 565,000.26 บำท แล้วจ ำเลย
เบียดบังเอำเงินดังกล่ำวไปโดยทุจริต จ ำเลยจึงกระท ำควำมผิดตำมฟ้อง  

ส่วนเงินค่ำอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้ำนดงมะกรูด นั้น  
นำงสำว ส. พยำนโจทก์เบิกควำมว่ำ เมื่อปีกำรศึกษำ 2550 ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2550 ถึงเดือนมกรำคม 2551 
ไม่มีกำรประกอบอำหำรกลำงวัน ส ำหรับนักเรียนแต่อย่ำงใด และนำงส. พยำนโจทก์เบิกควำมว่ำพยำนเคยรับจ้ำง 
ประกอบอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด เป็นเวลำประมำณ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548  

ในขณะเกิดเหตุ จ ำเลยเป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ได้ว่ำจ้ำงพยำนไปประกอบ  
อำหำรกลำงวันเฉพำะกับข้ำวส ำหรับนักเรียน ตั้งแต่ประมำณปี 2548  ถึง 2551  โดยได้รับค่ำจ้ำง วันละ 800 บำท 
โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดจ่ำยค่ำจ้ำงทุกสิ้นเดือนตำมจ ำนวนวันที่มีกำรท ำอำหำรให้นักเรียนจริง ประมำณเดือนละ 
21 วัน ค่ำจ้ำงสูงสุดที่ได้รับเดือนละ 16,800  บำท 

จ ำเลยเป็นผู้น ำเงินค่ำจ้ำงไปให้พยำนที่บ้ำน เห็นว่ำ ในขณะเกิดเหตุนำงสำว ส. เป็นข้ำรำชกำรครู  
โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ได้รับแต่งตั้งจำกจ ำเลยให้ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน คณะกรรมกำรรับเงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันและเจ้ำหน้ำที่บัญชี ส่วนนำง ส. เป็นผู้รับจ้ำงประกอบอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ย่อมรู้เห็นเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
เป็นอย่ำงดี ทั้งไม่ปรำกฏว่ำพยำนโจทก์ ดังกล่ำวมีสำเหตุโกรธเคืองกับจ ำเลย เชื่อว่ำได้เบิกควำมไปตำมควำมจริง 
ประกอบกับบัญชีเงินฝำก ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำตลำดหนองบัว ชื่อบัญชี “โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด 
(กองทุนอำหำรกลำงวัน) เลขที่ xxx - x - xxxxx - x  ในปีงบประมำณ 2549 มีรำยกำร เบิกถอนเงินเพ่ือจ่ำย
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ให้แก่ผู้รับจ้ำง จ ำนวน 11 ครั้ง รวม
เป็นเงิน 200,480 บำท  ตำมรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี แต่นำง ส. ผู้รับจ้ำงได้รับค่ำจ้ำงวันละ 800 บำท 
เฉพำะวันที่จัดท ำอำหำรกลำงวัน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2548  ถึงเดือนสิงหำคม 2549 รวมเป็นเงิน 152,000 บำท 
จึงมีเงินที่เบิกถอนคงเหลือ 48,480 บำท 

ในปีงบประมำณ 2551 มีรำยกำรเบิกถอนเงินเพื่อจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวัน 
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดให้แก่ผู้รับจ้ำง จ ำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 65,000 บำท ตำมรำยกำร
เคลื่อนไหวทำงบัญชีในส ำนวน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2549 ถึงเดือนตุลำคม 2550 โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด จ้ำงเหมำ
จัดท ำอำหำรกลำงวัน เป็นเงิน 225,700 บำท แต่นำง ส. ผู้รับจ้ำง ได้รับค่ำจ้ำงเพียง 4,000 บำท จึงมีเงินที่เบิกถอน
คงเหลือ 61,000 บำท พยำนหลักฐำนของโจทก์ประกอบค ำรับสำรภำพของจ ำเลยมีน้ ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่ำ  
ในปีงบประมำณ 2549 -2551 จ ำเลยได้เบียดบังเอำเงินค่ำจ้ำงจัดท ำอำหำรกลำงวันที่คงเหลือหลังจำกจ่ำย
ให้แก่ผู้รับจ้ำงไปโดยทุจริต จ ำเลยจึงกระท ำควำมผิดตำมฟ้อง นอกจำกนั้นยังได้ควำมจำกค ำเบิกควำมของ 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 100 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

นำง ส. พยำนโจทก์ว่ำ นำง ส. ไม่เคยท ำเอกสำรใบเสนอรำคำและไม่มีกำรท ำสัญญำเป็นหนังสือ ลำยมือเขียน
ชื่อนำง ส. ในเอกสำรกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูดทั้งหมด ไม่ใช่
ลำยมือเขียนของนำง ส. และได้ควำมจำกปำกค ำของประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ว่ำเอกสำรใบตรวจรับพัสดุ
และรับรองผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2549 เดือนมกรำคม 2550 และเดือนสิงหำคม 2550  
ลำยมือชื่อที่ปรำกฏในช่องประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุไม่ใช่ลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่ำจ ำเลยเป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่ท ำเอกสำร กรอกข้อควำมลงในเอกสำร 
หรือดูแลรักษำเอกสำรกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ใบตรวจรับ
พัสดุ และรับรองผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงประจ ำเดือนธันวำคม 2549 เดือนมกรำคม 2550 และเดือน
สิงหำคม 2550 กระท ำกำรปลอมลำยมือชื่อของนำง ส. และประธำนกรรมกำรตรวจรับพัสดุโดยอำศัยโอกำส 
ที่จ ำเลยมีหน้ำที่นั้น จ ำเลยจึงกระท ำควำมผิดตำมฟ้อง พิพำกษำว่ำจ ำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ 147, 161 กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดหลำยกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไป 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 91 ฐำนเจ้ำพนักงำนเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต จ ำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 
39 กระทง เป็นจ ำคุก 195 ปี ฐำนเจ้ำพนักงำนกระท ำกำรปลอมเอกสำรโดยอำศัยโอกำสที่ตนมีหน้ำที่จ ำคุก
กระทงละ 2 ปี รวม 2 กระทงเป็นจ ำคุก 4 ปี รวมจ ำคุก 199 ปี จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็นประโยชน์แก่กำร
พิจำรณำ มีเหตุบรรเทำโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตำมประมวล กฎหมำยอำญำ มำตรำ 78 คงจ ำคุก 80 ปี 
234 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จ ำคุก 50 ปี ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 91 (3) กับให้จ ำเลย 
คืนเงิน จ ำนวน 735,524.67 บำท แก่โรงเรียนแก่โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ผู้เสียหำย 

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จ ำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพ่ือพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ในชั้นศำลที่สูงกว่ำนี้อีกได้ 
แต่ไม่ว่ำผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร คดีนี้ นับเป็นกรณีศึกษำส ำคัญเพ่ือไม่ให้บุคคลอ่ืน กระท ำผิดซ้ ำรอย ไม่เอำ
เป็นเยี่ยงอย่ำงได้ชัดเจนอีกกรณีหนึ่ง 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลควำมผิดทำงอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ  
147, 157 และ 161 ตั้งแต่เม่ือวันที่ 24 ธันวำคม 2562  

ต่อมำเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2564 ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 4 มีค ำพิพำกษำว่ำ 
นำยอ ำนำจ นำมแสง จ ำเลยมีควำมผิดตำมมำตรำ 147, 161 กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นควำมผิดหลำยกรรม 
ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไป ฐำนเจ้ำพนักงำนเบียดบังทรัพย์โดยทุจริต จ ำคุก กระทงละ 5 ปี 
รวม 39 กระทง เป็นจ ำคุก 195 ปี ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนกระท ำกำรปลอมเอกสำร จ ำคุก กระทงละ 2 ป ี
รวม 2 กระทง เป็นจ ำคุก 4 ปี จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ มีเหตุบรรเทำโทษลดโทษ
ให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจ ำคุก 80 ปี 234 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จ ำคุก 50 ปี กับให้จ ำเลยคืนเงิน
จ ำนวน 735,524.67 บำท แก่ โรงเรียนบ้ำนดงมะกรูด ผู้เสียหำย  

เบื้องต้น คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีกำรประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2564 ลงมติเห็นชอบ  
ตำมควำมเห็นอัยกำรสูงสุด (อสส.) ที่จะไม่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 4 
ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จ ำเลยมีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ในชั้นศำลที่สูงกว่ำนี้อีกได้ 
 
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 101 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

 กรณีศึกษำที่ 2 
 

  ปั้นพยำนให้กำร ป.ป.ช. ใช้ชื่อพี่สำว - แม่ เตรียมกำรเปิดบัญชีฝำกเบียดบังเงิน 2 แสน2 
  "...นำงสำวโรซียะห์ เบ็นดือรำแม หรือหลำนหมำด จ ำเลยในคดี ด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงิน
ตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนดแก่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรรับเงิน แต่ส ำหรับ
กำรลงบัญชีตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนด จ ำเลยมิได้น ำเงินที่ได้รับมอบมำลงระบบบัญชีของโรงเรียนมิได้น ำ
เงินเข้ำฝำกในบัญชีโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุเพ่ือส ำรองใช้จ่ำยภำยในวงเงินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนดหรือน ำฝำกที่ส ำนักงำนคลังจังหวัดนรำธิวำสแล้วแต่กรณี แต่ได้น ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำนรำธิวำส ที่จ ำเลยกับพ่ีสำว และมำรดำ จ ำเลย เปิดบัญชีเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558..." 

ศำลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจส ำนวนประชุมปรึกษำแล้ว ข้อเท็จจริง 
เบื้องต้นรับฟังได้ว่ำ ขณะเกิดเหตุจ ำเลยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ นรำธิวำส เขต 1  กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง ตำมค ำนิยำมมำตรำ 
4 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ เรื่อง ก ำหนด
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรระดับต้นหรือเทียบเท่ำขึ้นไปตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2554 ข้อ 8 (ก) จ ำเลยจึง มีฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (16)  

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2558 จ ำเลยท ำหนังสือถึง บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด ตำมหนังสือ  
เรื่อง โครงกำรมอบทุนเพ่ือกำรศึกษำให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร ประจ ำปี 2558 โดยระบุชื่อนำย น. (ตัวย่อ) 
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร และ สแกนลำยมือชื่อนำย น. เป็นผู้ เสนอและรับผิดชอบ
โครงกำร ระบุชื่อนำย ม. สะมะแอ เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้ เห็นชอบโครงกำร 
โดยสแกนลำยมือชื่อนำย ม. พร้อมแนบเอกสำรโครงกำรจัดส่งเป็นจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอทุนสนับสนุน
กำรศึกษำโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันจำก บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 

วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2558 จ ำเลยขอเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
สำขำบัญชีนรำธิวำส ชื่อโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำย คือ จ ำเลย  นำง น. พ่ีสำวจ ำเลย และ
นำง ห. มำรดำจ ำเลย โดยมีเงื่อนไขกำรเบิก คือ ต้องลงชื่อ 2 ใน 3 คน และธนำคำรอนุมัติเปิดบัญชีใหม่ 
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด พิจำรณำมอบทุนสนับสนุนกำรศึกษำแก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ 200,000 บำท 
โดยสั่งจ่ำยเช็คธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำเสำชิงช้ำ จ ำเลยรับมอบเช็คจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 
แล้วมีหนังสือตอบขอบคุณ และมอบใบเสร็จรับเงินแก่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2555 
จ ำเลยน ำเช็คที่ได้รับจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด เข้ำฝำกในบัญชีธนำคำรกรุงไทยจ ำกัด (มหำชน) 
สำขำ นรำธิวำส ตำมใบรับฝำกเงิน และในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2558 จ ำเลยถอนเงิน 200,000 บำท จำกบัญชี

                                                           
2 ส ำนักขำ่วอิศรำ,  “พฤตกิำรณ์ 'อดีตผอ.รร.บ้ำนโคกสุมุนรำธิวำส' คดีทุจริตขอทนุอำหำรกลำงวันเด็ก - คุก 3 ปี 4ด.,” 6 ธันวำคม 2563,  
   “ภำยใต้ รำยงำน – สกูป๊,” ส ำนกัข่ำวอิศรำ, สืบค้นเมื่อวันที ่17 มีนำคม 2565, https://isranews.org/article/isranews-scoop/94000-  
   investigative00-3.html. 

https://isranews.org/article/isranews-scoop/94000-
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ดังกล่ำว โดยจ ำเลยอุทธรณ์ว่ำ จ ำเลยท ำหนังสือโดยไม่มีหน้ำที่และไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ทั้งไม่ได้รับมอบหมำย 
ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 จ ำเลย
ขอทุนสนับสนุนเพ่ือกำรศึกษำจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด และรับเช็คไปเข้ำบัญชีของจ ำเลย เป็น
กำรกระท ำนอกอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบของจ ำเลย ถือไม่ได้ว่ำจ ำเลยเป็นเจ้ำพนักงำน มีหน้ำที่ซื้อ ท ำ จัดกำร
หรือรักษำทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริ ตอันเป็นกำร
เสียหำยแก่รัฐ 

จ ำเลยน ำเงิน 200,000 บำท ที่ได้รับจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด ไปใช้ในโครงกำร 
ทั้งหมด จึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่ำวแก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ เห็นว่ำกำรที่จ ำเลยท ำเอกสำรขอรับทุนสนับสนุน
กำรศึกษำในนำมโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ พร้อมแนบเอกสำรโครงกำรจัดส่งเป็นจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอรับ
ทุนสนับสนุน กำรศึกษำจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด โดยระบุชื่อ นำย น. ครูโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร นำย ม. เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เห็นชอบโครงกำร 
เพ่ือให้ครบองค์ประกอบในกำรขอรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ โดยที่นำย น. มิได้รู้เห็นยินยอม และในขณะนั้น
นำย ม. ได้เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกำรกระท ำเพ่ือให้บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว 
จ ำกัด หลงเชื่อว่ำเป็นเอกสำรที่แท้จริง จนกระทั่งบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด พิจำรณำมอบทุน 200,000 บำท 
แก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ ตำมโครงกำรที่โรงเรียนเสนอดังที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด มีหนังสือชี้แจง
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดนรำธิวำส  เงินที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด มอบแก่โรงเรียน บ้ำนโคกสุมุ 
จ ำนวน 200,000 บำท ดังกล่ำว จึงมิใช่เงินส่วนตัวของจ ำเลย แต่เป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2554 ข้อ 3 จึงเป็นเงินของทำงรำชกำร 

ทั้งได้ควำมจำกค ำเบิกควำมของนำง อ. นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ สินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 
มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี บริหำรสินทรัพย์ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่
และสถำนศึกษำที่อยู่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 ว่ำทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
โครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันที่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด มอบแก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุเป็นเงิน
รำยได้สถำนศึกษำ ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงิน
รำยได้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก ำหนดให้สถำนศึกษำ
ต้องออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้แก่ผู้ช ำระเงินทุกครั้ง สถำนศึกษำต้องลงบัญชีตำมแบบที่
ทำงรำชกำรก ำหนด กำรเบิกถอนเงินที่ได้รับมอบมำด ำเนินงำนตำมโครงกำรต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพำะกำรน ำเงินที่ได้รับมอบไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ 
ต้องปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์อัตรำ และวิธีกำรน ำเงินรำยได้
สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2551  
 



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 103 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

จ ำเลยในฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มอบอ ำนำจให้เป็นผู้พิจำรณำรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำ ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 265/2545 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรรับบริจำคเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร จ ำเลยจึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินรำยได้สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พ.ศ.2554 และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำ และ
วิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2551 

ในส่วนของกำรออกใบเสร็จรับเงิน ได้ควำมว่ำ จ ำเลยด ำเนินกำรออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบ 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนดแก่บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรรับเงิน แต่ส ำหรับกำรลงบัญชี
ตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนด จ ำเลยมิได้น ำเงินที่ได้รับมอบมำลงระบบบัญชีของโรงเรียน มิได้น ำเงินเข้ำฝำก
ในบัญชีโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุเพ่ือส ำรองใช้จ่ำยภำยในวงเงินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนดหรือน ำฝำกที่ส ำนักงำนคลังจังหวัดนรำธิวำสแล้วแต่กรณี แต่ได้น ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) สำขำนรำธิวำส ที่จ ำเลยกับพ่ีสำว และมำรดำ จ ำเลย เปิดบัญชีเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 
เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
เงินรำยได้สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2559 ข้อ 6  

กำรกระท ำของจ ำเลยเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่โรงเรียน 
บ้ำนโคกสุมุและกระทรวงศึกษำธิกำร จึงเป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 123/1 ส ำหรับทุนสนับสนุน
กำรศึกษำโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวันที่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุได้รับมำจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 
เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง จึงต้องน ำไปใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพำะในกิจกำรที่ ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์
ในกำรใช้ไว้เท่ำนั้น ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2 ของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ อัตรำ และ วิธีกำรน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ซึ่งตำมเอกสำรขอรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน แบ่งกิจกรรมตำมโครงกำร ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.  ปลูกผัก 50 แปลง งบประมำณ 30,000 บำท  
2. เลี้ยงปลำดุกในบ่อ 2,000 ตัว งบประมำณ 10,000 บำท  
3. เลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว งบประมำณ 50,000 บำท 
4. เพำะเห็ด 1,000 ขวด งบประมำณ 20,000 บำท 

แต่จ ำเลยเบิกควำมรับว่ำจ ำเลยด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวไม่ครบ เฉพำะกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 500 ตัว 
งบประมำณ 50,000 บำท จ ำเลยให้กำรว่ำเหตุที่ยังไม่ได้ซื้อไก่ไข่มำเลี้ยงเนื่องจำกเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนหมด
ลงแตกต่ำงกับข้อเท็จจริงที่จ ำเลยเบิกควำมตอบทนำย จ ำเลยขออนุญำตศำลถำมว่ำเหตุที่ไม่ได้เลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจำก
ในฤดูน้ ำหลำกพ้ืนที่ภำยในบริเวณโรงเรียนมีน้ ำท่วมสูงเกือบถึงศีรษะ และขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่จ ำเลยเบิกควำม
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ต่อมำว่ำสำมำรถเลี้ยงปลำดุกและปลูกผักได้ ส่วนที่จ ำเลยอ้ำงว่ำน ำเงินที่ได้รับจำกบริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จ ำกัด 
ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือมำด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รับทุนสนับสนุน โดยมีพยำนบุคคลต่ำงๆ รวมถึง
เด็กชำย ด. นักเรียนโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ มำเบิกควำมเป็นพยำน แต่พยำนดังกล่ำวทั้งหมด เบิกควำมว่ำพยำน
ไม่เคยไปให้ถ้อยค ำต่อคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรป.ป.ช. ทั้งไม่ทรำบเรื่องที่จ ำเลยท ำเอกสำรขอรับทุน
สนับสนุนกำรศึกษำโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน ส่วนบิลเงินสดหรือใบส ำคัญรับเงิน ที่จ ำเลยอ้ำงเป็น
หลักฐำนว่ำได้น ำเงินจำกกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุวันเดือนปี  
ที่มีกำรจัดท ำเอกสำร และเอกสำรบำงฉบับ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ระบุว่ำมีกำรซื้อตำข่ำยเคลือบเขียวและลวดขำว 
ท ำขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2559 ก็เป็นเวลำภำยหลังจำกที่จ ำเลยรับมอบทุนสนับสนุนกำรศึกษำและเบิกถอนเงิน 
200,000 บำท จำกบัญชีธนำคำรกรุงไทยจ ำกัด (มหำชน) สำขำนรำธิวำส นำนประมำณ 7 เดือน  โดยเฉพำะ
กำรซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ดังกล่ำวมิได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพยำนหลักฐำนจ ำเลย ดังนั้น จึงรับฟังไม่ได้ว่ำจ ำเลยน ำเงิน จ ำนวน 200,000 บำท
มำด ำเนินกำรตำมโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันตำมท่ีได้รับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำก บริษัท เทพผดุงพร
มะพร้ำว จ ำกัด กำรที่จ ำเลยรับเงินสนับสนุนกำรศึกษำไว้ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ซึ่งมีหน้ำที่บริหำรงำน
และกิจกำรศึกษำของโรงเรียน ตลอดจนบริหำรงำนและควบคุมดูแลด้ำนกำรเงินทุกประเภทของโรงเรียนให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎหมำย จึงเป็นกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกฎหมำย 

กำรที่จ ำเลยเบิกถอนเงิน 200,000 บำท จำกบัญชีธนำคำรที่จ ำเลยเปิดเตรียมไว้แล้วน ำไป 
เก็บไว้ที่บ้ำนตำมท่ีจ ำเลยเบิกควำมตอบศำลถำมโดยมิได้น ำเงินเก็บรักษำไว้ตำมระเบียบ จึงเป็นกำรเบียดบังเงิน
ซึ่งเป็นรำยได้ของสถำนศึกษำที่อยู่ในหน้ำที่จัดกำรหรือดูแลรักษำของจ ำเลยไปโดยทุจริต อันเป็นควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 147 และต้องคืนเงิน 200,000 บำท แก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ ที่ศำลชั้นต้น
พิพำกษำมำนั้น ศำลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเห็นพ้องด้วย ส่วนอุทธรณ์ข้ออ่ืนของจ ำเลย 
ไม่จ ำต้องวินิจฉัยเพรำะไม่ท ำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป แต่ทำงน ำสืบของจ ำเลยเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ
เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสำมตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 78 โดยพิพำกษำแก้เป็นว่ำทำงน ำสืบของ
จ ำเลยเป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำมีเหตุบรรเทำโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 28 ลดโทษให้หนึ่งในสำม 
คงจ ำคุกจ ำเลย 3 ปี 4 เดือน นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น 

ค ำพิพำกษำศำลอุธรณ์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 ที่พิพำกษำแก้โทษ นำงสำวโรซียะห์ เบ็นดือรำแม  
หรือหลำนหมำด เมื่อครั้งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ  ต ำบลบำงปอ อ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส ให้จ ำคุกเป็นเวลำ 3 ปี 4 เดือน จำกเดิมท่ีศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำค 9 
มีค ำพิพำกษำโทษให้จ ำคุก 5 ปี และคืนเงิน 200,000 บำท แก่โรงเรียนบ้ำนโคกสุมุ  ในกรณีเบียดบังเงินทุน
สนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวันของโรงเรียน ซึ่งถูกคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ชี้มูลควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 147 มำตรำ 151 มำตรำ 157 มำตรำ 161 ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
มำตรำ 123/1 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับคดีนี้ ยังไม่สิ้นสุด จ ำเลย มีสิทธิต่อสู้คดี
เพ่ือพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ในชั้นศำลที่สูงกว่ำนี้อีกได้นั้น  



คู่มือแนะน ำแนวทำงกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในจังหวัดหนองคำย 105 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดหนองคำยและส ำนกังำนคลังจังหวดัหนองคำย 
 

และเมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ ศำลฎีกำ มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ นำงสำวโรซียะห์ 
เบ็นดือรำแม หรือหลำนหมำด จ ำเลยฎีกำคดีนี้ให้ยกค ำร้องไม่รับฎีกำ เนื่องจำกเห็นว่ำฎีกำของจ ำเลยไม่เป็น
ปัญหำส ำคัญที่ศำลฎีกำควรวินิจฉัย เพรำะไม่เป็นกรณีที่ค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อกฎหมำยที่ส ำคัญ
ขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐำนของค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลฎีกำ และไม่เป็นกรณีที่เมื่อพิจำรณำข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมำยแล้วอำจมีผลเปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญในค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ เบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2564 
ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนคดีปรำบปรำมกำรทุจริตภำค 9 ได้ท ำหนังสือแจ้งผลคดีต่อ ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นทำงกำรแล้ว3 
และกำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง โทษไล่ออกจำกรำชกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                           
3 ส ำนักขำ่วอิศรำ, “ไม่รับฎีกำ! อดีตผอ.รร.บ้ำนโคกสุมุนรำธวิำส ติดคุก 3 ปี 4 ด. คดีทุจริตอำหำรกลำงวันเด็ก,” 9 พฤษภำคม 2564, 
  “ภำยใต้ รำยงำน – สกู๊ป,” ส ำนักขำ่วอิศรำ, สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2565, https://www.isranews.org/article/isranews-news/98371- 
  investigative03-19.html. 

https://www.isranews.org/article/isranews-news/98371-
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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