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การจัดซื้อวัตถดุิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจา้งเหมาประกอบอาหาร 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 

1. บทน า 
 ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหารหรือการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพ่ือให้การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้จัดท าได้รวบรวมและรายละเอียด 
พร้อมฟจัดท าตัวอย่างเอกสารด าเนินการจัดซื้อจ้างในแต่ละกรณี เพ่ือให้หน่วยงานที่มีภารกิจดังกล่าว ใช้เป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติงาน และปรับใช้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดท าเอกสารตัวอย่าง 
ได้เลือกใช้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นกรณีศึกษา โดยการจัดหาอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียน
สังกัดรับประทาน  
 

 ข้อมูลอ้างอิง 
 1. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบ
อาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
 2. คู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) 
 
 สาระส าคัญของหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 
 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบ
อาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
  3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  การจ้างบุคคลเพ่ือ
ประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)  
 
 ค านิยาม 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วงยงาน 
  “ผู้จัดซื้อ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
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2. การจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 
 การจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน มีวิธีการจัดอาหารกลางวัน ตามนัยหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 

 
 

 2.1 การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
  2.1.1 การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร (อาหารสด อาหารแห้ง) มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) การก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะ
ของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารพร้อมแนบประมาณการค่าใช้จ่าย (จ านวนนักเรียน x ราคาอาหารต่อคน/
ต่อวัน x จ านวนวัน)  ทั้งนี้จะจัดก าหนดเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน ก็ได้ 
    ทั้งนี้ การก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการ
ประกอบอาหารตามรายการที่ก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าโภชนาการที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารในแต่ละวันด้วย 
   (2) การก าหนดราคากลาง  
    ให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง 
ตามค านิยามค าว่า “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
นั้นๆ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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   (3)  การจัดท ารายงานขอซื้อ 
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามนัยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง ดังนี้ 
    (3.1) ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบการอาหารไม่เกิน 
500,000 บาท ให้ถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าวเป็นรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารส าหรับการ
จัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารมีวงเงินสะสม
ครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อฉบับใหม่ 
    (3.2) ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารเกินกว่า 
500,000 บาท โดยจะจัดซื้อเป็นรายภาคเรียน หรือเป็นรายปีงบประมารณ/ปีการศึกษา ก็ได้ โดยให้ด าเนินการ
จัดซื้อตามวิธีการที่ก าหนดในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  
    ทางเลือกกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินกว่า 500,000 บาท 
    (1) หน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถด าเนินการตามข้อ (3.1) กล่าวคือ ด าเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามนัยมาตรา 56 (1) (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หรือ 
    (2) หน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถด าเนินการตามข้อ (3.2) ก็ได้ โดยให้พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้บริโภคอาหาร กล่าวคือ ด าเนินการจัดซื้อโดย 
     (2.1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือ 
     (2.2) วิธีคัดเลือก หรอื 
     (2.3) วิธีเฉพาะเจาะจง [กรณีอ่ืนที่มิใช่ตามมาตรา 56(1)(ข)] 
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   (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ  ผู้ควบคุมรับผิดชอบใน
การประกอบอาหาร และคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 
    ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินการดังนี้ 
    (4.1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  ในกรณีการจัด
จ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
     อนึ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้มี
กรรมการบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน หรือสมาคมผู้ปกรอง เป็นต้น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
    (4.2) แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการประกอบอาหาร ตามนัยข้อ 18 ของระเบียบฯ โดยมีหน้าที่จัดท าเป็นบันทึก และรวบรวมเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) เพ่ือทราบเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
   (5)  การด าเนินการจัดซื้อ 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร กับผู้จ าหน่ายโดยตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารตาม
รายการที่ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบอาหารแต่ละวัน  ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบการที่จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหารไม่ให้เครดิต หรือเพ่ือความคล่องตัว ให้ผู้จัดซื้อหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันยืมเงินเพ่ือ
ซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร โดยให้ด าเนินการตามข้อ 8.2.1.2 
   (6) การท าสัญญา 
    ในการท าสั้ญญาหรือข้อตกลงซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร ให้หน่วยงานของรัฐ 
(โรงเรียน) ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าราคาวัตถุดิบในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบตาม
เงื่อนไขของสัญญหรือข้อตกลง 
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    ในกรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารมีปริมาณมาก หน่วยงานจะ
เลือกใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ โดยก าหนดให้ผู้จ าหน่ายจัดส่งตามรายการวัตถุดิบที่
ต้องการในแต่ละวัน ก็สามารถกระท าได้ 
    ในกรณีที่โรงเรียนถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าวเป็นรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหารส าหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ โดยวิธีปฏิบัติหน่วยงานไม่สามารถที่จะ
ท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารแต่ละครั้งได้  
   (7) การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ในกรณีไม่ได้ด าเนินการในระบบ e-GP ให้โรงเรียนด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  เป็นรายไตรมาส   
ตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   (8) การตรวจรับพัสดุ 
    (8.1) ผู้จัดซื้อสรุปรายการวัตถุดิบที่จัดซื้อในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน แล้วแต่
กรณี โดยรวบรวมและจัดท ารายการวัตถุดิบที่จัดซื้อดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือใช้ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) เพ่ือทราบเป็นราย
สัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
    (8.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้
ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง  โดยให้จัดท ารายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ผู้อ านวยการโรงเรียน) เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
     ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด
ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
เบื้องต้นจัดท าบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บ
รวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
    (8.3) ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และคณะกรรมการตรวจการ
ประกอบอาหาร ควบคุม และตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายงาน รวบรวมเสนอต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือทราบเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
   (9) การเบิกจ่าย 
    เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจาก
เจ้าหน้าที่เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน และรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) ทราบต่อไป 
    การจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร จะจ่ายเงินเมื่อมีการตรวจรับ
ถูกต้องและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน 
    ในกรณีหน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน) เลือกใช้วิธีการยืมเงินซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหาร ให้ด าเนินการตามข้อ 8.2.1.2 
    หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคัญรับเงินของผู้ขายพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว หรือในกรณีที่ไม่สามารถเรียกหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขายได้ ให้ผู้
จัดซื้อจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการจัดซื้อต่อไป 
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  2.1.2 การยืมเงินโครงการอาหารกลางวันเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
   ภายหลังที่ผู้อ านวยการโรงเรียนได้เห็นชอบรายงานขอซื้อ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุแล้ว กรณีโรงเรียนบางแห่งไม่สะดวกที่จะด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบข้อ 79 วรรคหนึ่ง 
เนื่องจากผู้ประกอบการที่จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารไม่ให้เครดิต  หรือเพ่ือความคล่องตัว  
ผู้จัดซื้อหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จะเลือกใช้วิธีการยืมเงินเพ่ือซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหาร ก็สามารถกระท าได้ ซึ่งตามคู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ก าหนดขั้นตอนการยืมเงินไว้ดังนี้ 
   (1)  การยืมเงินระยะสั้น 
    (1.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ท าสัญญายืมเงิน พร้อมแนบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ านวนนักเรียน x ราคาอาหารต่อคน/ต่อวัน x จ านวนวัน) เพ่ือใช้ส ารองจ่ายในการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
    (1.2)  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ยืมให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสม  
แต่ไม่ควรเกิน 20 วัน  
    (1.3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ใน
การประกอบอาหารแต่ละวันตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้ 
    (1.4) เมื่อครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวัน (ผู้ยืมเงิน) รวบรวมหลักฐานการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวัน เงินสดคงเหลือ  
(ถ้ามี) และจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินผ่านเจ้าหน้าที่การเงินล้างลูกหนี้เงินยืม หลังจากนั้นจึงท าสัญญาการ
ยืมเงินใหม่ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันที่จะจ่ายในวันต่อไป 
    (1.5) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐาน และเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา
อนุมัติล้างลูกหนี้เงินยืม 
    (1.6) บันทึกการส่งใช้เงินยืม ด้านหลังสัญญาการยืมเงิน ว่าได้รับเป็นรายงานขอซื้อ 
และหรือเงินสดจ านวนเท่าใด 
     ส าหรับเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ซึ่งประกอบด้วย 
     (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
     (2) สัญญาการยืมเงินพร้อมแบบประเมินการค่าใช้จ่าย 
     (3) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือชดใช้เงินยืม 
     (4) ส าเนารายงานขอซื้อ 
   (2)  การยืมเงินเป็นภาคเรียน 
    (2.1) ผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ท าสัญญายืมเงิน พร้อมแนบ
ประมาณการค่าใช้จ่าย (จ านวนนักเรียน x ราคาอาหารต่อคน/ต่อวัน x จ านวนวัน) เพ่ือใช้ส ารองจ่ายในการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
    (2.2) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน (วงเงินที่ยืม 
ไม่ควรเกิน 5 วันท าการ ระยะเวลาการยืมเงินต้องไม่เกิน 1 ภาคเรียน) 
    (2.3) ผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้
ในการประกอบอาหารแต่ละวันตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้ 
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    (2.4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน (ผู้ยืมเงิน) รวบรวมหลักฐานการ
จัดซื้อ รวม 5 วันท าการ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดท าใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 
    (2.5) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณา
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
    (2.6) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน รับเงินชดเชยเงินยืม เพ่ือให้วงเงิน
ส ารองจ่ายเท่ากับเงินยืม โดยยังไม่ต้องส่งคืนเงินยืม 
    (2.7) การส่งใช้เงินยืมเม่ือสิ้นภาคเรียน 
     (2.7.1) น าหลักฐานการจัดซื้อเบิกชดเชยเงินยืมตามปกติ แล้วน าเงินสดทั้งจ านวน 
(ตามจ านวนในสัญญาเงินยืม) ล้างลูกหนี้เงินยืม 
     (2.7.2) น าหลักฐานการจ่ายการจัดซื้อและเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) ส่งใช้คืนเงินยืม
เพ่ือล้างลูกหนี้เงินยืมทั้งจ านวน 
     (2.7.3) บันทึกการส่งใช้เงินยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน ว่าได้รับเป็นใบส าคัญ 
(หลักฐานการจัดซื้อ) และหรือเงินสดจ านวนเท่าใด      
    ส าหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
     (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
     (2) สัญญาการยืมเงินพร้อมแบบประเมินการค่าใช้จ่าย 
     (3) ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 
     (4) หลักฐานการจัดซื้อ 
     (5) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือชดใช้เงินยืม (กรณีส่งใช่เงินยืมตามข้อ 2.7.3) 

 

 2.2 กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
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  กรณีที่โรงเรียนจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร แต่จ้างบุคคลมาประกอบอาหาร  
ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  
ค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประอาหาร และส่วนที่ 2 ค่าจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   2.2.1. การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้ด าเนินการตามข้อ 8.2.1 โดยใช้วงเงิน
งบประมาณส่วนที่ 2 เป็นวงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อ 
   2.2.2. การด าเนินการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
   (1) การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ก าหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาที่
ต้องจ้าง และราคากลาง ทั้งนี้จะก าหนดเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน ก็ได้ 
    การก าหนดราคากลาง ให้พิจารณาส่วนที่ 2 ของวงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง ตามค านิยามค าว่า “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
   (2) การจัดท ารายงานขอจ้าง 
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 22 วรรคหนึ่ง โดยให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างบุคคลเพ่ือประกอบ
อาหารในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดจ้าง โดยให้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะจัดจ้างเป็น
รายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/ปีการศึกษา ก็ได้ 
   (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 
    ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
    อนึ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้มี
กรรมการบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน หรือสมาคมผู้ปกครอง เป็นต้น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   (4) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง และรายงานผลเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือสั่งจ้าง 
   (5) การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
    ในกรณีไม่ได้ด าเนินการในระบบ e-GP ให้โรงเรียนด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  เป็นรายไตรมาส   
ตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
   (6) จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร 
   (7) การตรวจรับ 
    - ผู้จัดซื้อวัตถุดิบส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร พร้อมรายการของ
เมนูอาหารที่จะต้องประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับผู้รับจ้าง 
    - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ  ตรวจสอบและควบคุมรายการอาหาร
ให้เป็นไปตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยให้จัดท ารายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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    ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่
ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุม
รายการอาหารให้เป็นไปตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยจัดท าเป็นบันทึกการตรวจรับและ
รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
   (8) การเบิกจ่าย 
    เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจาก
เจ้าหน้าที่เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน และรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) ทราบต่อไป 
    การจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร จะจ่ายเงินเมื่อมีการตรวจรับถูกต้องและ 
ลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน  
    หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินของผู้รับจ้างพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา การจัดจ้าง  วงเงิน
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หักภาษี 1% 
    ส าหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
    (1) รายงานขอจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
    (2) บันทึกตกลงจ้าง 
    (3) ใบตรวจรับ 
    (4) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 
 2.3 การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
  2.3.1 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (ข) วงเงินไม่เกิน 500 ,000 บาท   
ให้ด าเนินการดังนี้ 
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   (1) การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง 
    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ก าหนดรายการอาหารที่จะต้อง
ประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) โดยจะก าหนดเป็นรายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน หรือรายปีงบประมาณ/
ปีการศึกษา ก็ได้ 
    ทั้งนี้ การก าหนดรายการอาหาร ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือ
คุณค่าโภชนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารในแต่ละวันด้วย 
   (2) การก าหนดราคากลาง 
    การก าหนดราคากลาง ให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 
รายหัว เป็นราคากลาง ตามค านิยามค าว่า “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   (3) การจัดท ารายงานขอจ้าง 
    ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22  
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ส าหรับการจัดจ้าง  
ในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) เมื่อการจ้าง เหมาประกอบอาหาร  
(ปรุงส าเร็จ) มีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฉบับใหม่  
   (4) เจ้าหน้าที่ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง และรายงานผลเสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือสั่งจ้าง 
   (5) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 
    ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
    อนึ่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้มี
กรรมการบุคคลอ่ืน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน หรือสมาคมผู้ปกรอง เป็นต้น เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
   (6) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้ด าเนินการคัดเลือก 
   (7) จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
(โรงเรียน) ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.2 ของมูลค่าราคาค่าจ้างประกอบอาหาร  
(ปรุงส าเร็จ) ในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบตามเงื่อนไของสัญญาหรือข้อตกลง 
   (8) การตรวจรับ 
    (8.1) ให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน แจ้งรายการ
อาหารให้แก่ผู้รับจ้างเพ่ือด าเนินการประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ก่อนถึงวันประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)  
อย่างน้อย 5 วันท าการ  
    (8.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุตาม
รายการอาหารที่ส่งมอบแต่ละวัน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคน
ใดท าหน้าที่ตรวจรับอาหารตามรายการของแต่ละวัน โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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   (9) การเบิกจ่าย 
    เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจาก
เจ้าหน้าที่เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน และรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) ทราบต่อไป 
    การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเพ่ือประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) จะจ่ายเงินเมื่อมีการตรวจรับ
ถูกต้องและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน  
    หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินของผู้รับจ้างพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่รับรองส าเนาถกูต้องแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา การจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 
10,000 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% กรณีนิติบุคคล วงเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% 
    ส าหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
    (1) รายงานขอจ้างเหมาเพ่ือประกอบอาหาร 
    (2) สัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 
    (3) ใบตรวจรับ 
    (4) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 

  2.3.2 การจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท  
   ในกรณีที่วงเงินการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) เกินกว่า 500,000 บาท โดยจะจัด
จ้างเป็นรายเดือน รายภาคเรียน หรือเป็นรายปีงบประมาณ/รายปีการศึกษา ก็ได้ โดยให้ด าเนินการจัดจ้างตาม
วิธีการที่ก าหนดในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง) 
   ทางเลือกกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินกว่า 500,000 บาท 
   (1) หน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถด าเนินการตามข้อ (3.1) กล่าวคือ ด าเนินการโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามนัยมาตรา 56 (1) (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หรือ 
   (2)  หน่วยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถด าเนินการตามข้อ (3.2) ก็ได้ โดยให้พิจารณาถึง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้บริโภคอาหาร กล่าวคือ ด าเนินการจัดซื้อโดย 
    (2.1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือ 
    (2.2) วิธีคัดเลือก หรือ 
    (2.3) วิธีเฉพาะเจาะจง [กรณีอ่ืนที่มิใช่ตามมาตรา 56(1)(ข)] 
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3. ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
 

แผนรายการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
ประจ าเดือน………………………………..พ.ศ………….. 

 
วัน เดือน ปี รายการอาหาร หมายเหตุ 
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ตัวอย่างรายการอาหาร และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
 

วันประกอบอาหาร วัตถุดิบ จ านวน หมายเหตุ 
วันจันทร์    
-แกงจืดวุ้นเส้น  
-ต้มถัว่เขียว 

หมูบด 
วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ผักกาดขาว 
ผักชีหอม 
กระเทียมเจียว 
ถั่วเขียว 
น้ าตาลปิ๊บ 

6 กก. 
3 ถุง 
5 กก. 
3 มัด 
3 ถุง 
3 กก. 
2 กก. 

 

วันอังคาร    
- ผักฟักทองใส่ไข ่
- กล้วยน้ าว้า 

หมูบด 
ไข่ไก ่
ฟักทอง 
น้ ามันพืช 
ซีอิ๊วขาว 
กระเทียม 
น้ าตาลปิ๊บ 
กล้วยน้ าว้า 

3 กก. 
4 ถาด 
15 กก. 
1 ขวด 
1 ขวด 
2 ขีด 
½ กก. 

10-12 หวี 

 

วันพุธ    
- ต้มย าไก่(ต้มซั่วไก่) 
- แตงโมหรือฝรั่ง หรือ

มะม่วง 

เนื้อไก ่
เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟาง 
ข่า ตะไคร ้
ใบมะกรูด 
มะขามเปยีก 
หอมผักชี 
แตงโม(มะม่วง,ฝรั่ง) 

13 กก. 
2 กก. 

2 หัว 1 ก า 
1 ก า 
½ กก. 
4 มัด 

8-10 ลูก 

 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดี    
- ผัดเผ็ดเครื่องในไก ่
- ไข่ดาว 

เครื่องในไก ่
ไข่ไก ่
น้ ามันพืช 
ซีอิ๊วขาว 
กระเทียม 
ผักกะเพรา 
หอมหัวใหญ ่
ถั่วฝักยาว 

10 กก. 
4 ถาด 
2 ขวด 
1 ขวด 
3 ขีด 
10 มัด 
2 กก. 
2 กก. 

 

วันศุกร์    
- เกาเหลา 
- ต้มฟักทอง 

เนื้อหมูบด 
เลือด 
ลูกช้ิน 
ถั่วงอก 
ผักบุ้ง 
ฟักทอง 
ผักชีหอม 
กระเทียมดอง 
ซีอิ๊วขาว 

7 กก. 
10 ก้อน 
1 กก. 
5 กก. 
5 ก า 

15 กก. 
4 มัด 
1 ถุง 
1 ขวด 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  
 ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน... / ภาคการศึกษาท่ี... (ระหว่างวันที่....ถึงวันที่..... เดือน......... พ.ศ. .......) 
 

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

 ด้วยโรงเรียน ............................................จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบให้แก่นักเรียน
รับประทานวันที่ ............................. การจัดซื้อครั้งนี้ด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) 
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ ............ 
 
 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   
  รายการวัตถุดิบ และคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร มีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 
 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือ เป็นเงิน............ บาท (.......................)  
  ให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง ตาม  
ค านิยามค าว่า “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. วงเงินที่จะซ้ือ ............................. บาท (.......................................) 
  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 

 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ   
  ก าหนดส่งมอบเป็นรายประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน / ภาคการศึกษาที่...../...... (ระหว่างวันที่....
ถึงวันที่........ เดือน................... พ.ศ. ..............)  

 6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
   ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562  

 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
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 8.  การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
  8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ /ผู้ตรวจรับพัสดุ 
   (2) ..........................................................กรรมการ  
   (3) .......................................................... กรรมการ 
  8.2 ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร 
   (1) ..........................................................  
  8.3 คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 
   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ  
   (2) ..........................................................กรรมการ 
   (3) ..........................................................กรรมการ    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียด  
ในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
 

(........................................................)   
เจ้าหน้าที่ 

เรียน...............................................  
เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ 
 
       (ลงชื่อ)....................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
              (.......................................) 
         วันที่........................................ 
อนุมัติตามเสนอ 
 
         (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าสถานศึกษา 
                 (....................................) 
           วันที่........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 
ประจ าวันที่....................................... 

 
รายการอาหาร วัตถุดิบ / เครื่องปรุง  จ านวนหน่วย 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 .......................................................เจ้าหน้าที่โครงการอาหาร 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   การตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน  
 ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน... / ภาคการศึกษาท่ี... (ระหว่างวันที่....ถึงวันที่..... เดือน......... พ.ศ. .......) 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 ด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน ............................................ ได้แต่งตั้งนาย........................................... 
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย........................................................ เป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง  โดยให้จัดท ารายงานผล
การตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่
ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นจัดท า
บันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวมและ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 ส าหรับรายการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะได้ส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(........................................................)   
เจ้าหน้าที่ 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   การมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน  
 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ ดังนี้ 

 (1) นาย/นาง/นางสาว.................................... ........................ ประธานกรรมการตรวจรับ พัสดุ
  ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ วันที่...................................................  
      วันที่...................................................  
      วันที่................................................ ... 
      วันที่...................................................  

 (2) นาย/นาง/นางสาว............................................................  กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ วันที่...................................................  
      วันที่...................................................  
      วันที่...................................................  

 (3) นาย/นาง/นางสาว............................................................  กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ วันที่................................................... 
      วันที่...................................................  
      วันที่...................................................  
และให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจัดท าบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เป็น
รายสัปดาห์/รายเดือน ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 (ลงชื่อ).............................ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ทราบ 
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
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ตัวอย่าง 
สรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในประกอบอาหาร  
ประจ าวันที่........................................................ 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 ขอรายงานสรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประวันจ าที่........................................... 
เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป 
 

วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย  

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

(........................................................)   
ผู้จัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ได้ตรวจสอบรายการวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว รายการ จ านวนถูกต้องครบถ้วน 
 
 (ลงชื่อ) .......................................กรรมการตรวจรับ (ผู้ได้รับมอบหมาย) 
  วันที่....................................... 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 
 ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่......... /ประจ าเดือน....................... 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอส่งรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มี
การส่งมอบ ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน............ ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่.................... รวม..........วัน 
รายละเอียดตามที่แนบ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(........................................................)   
เจ้าหน้าที่ 

 
 
ทราบ 
 
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
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ใบตรวจรับพัสด ุ
 

    เขียนที่..................................................   
  อ าเภอ................................................... 
  จังหวัด................................................... 
 

 วันที่       เดือน                     พ.ศ.   
 
 ตามรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการ
ส่งมอบ ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน............ ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่.................... รวม..........วัน 
รายละเอียดตามที่แนบ  
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ   
 (    )  ถูกต้อง 
 (    )  ไม่ถูกต้อง  จ านวน ..... รายการ   
 
 จึงรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน..............  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ  175  แห่ง
ระเบียบส านักกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรบั 
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ           
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 
ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน............ ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่....................  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ  ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพสดุ รายงานเสนอ 
 

(.....................................) 
เจ้าหน้าที่ 

ทราบ 
     (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน..................... 
       วันที่................................. 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร 
 ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน.......... ระหว่างวันที่.....ถึงวันที.่........ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว................................... เป็นผู้ควบคุมในการ
ประกอบอาหาร และแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว............................................. เป็นประธานกรรมการ ตรวจการ
ประกอบอาหาร พร้อมด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................................... ...... นั้น 
 ขอรายงานการประกอบอาหาร และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน ประจ าสัปดาห์ /
ประจ าเดือน........... ระหว่างวันที่...........ถึงวันที่................................ ผลปรากฏว่า  ….. (ระบุรายละเอียดการ
ควบคุม ตรวจสอบ) เช่น 
 (     )  ....................................................................................................... 
 (     )  …………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดตามรายงานที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  ลงชื่อ..........................................ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร 

         
  ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ 
   ตรวจการประกอบอาหาร 
  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ           
  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 
     ทราบ 
     (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน..................... 
       วันที่................................. 
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(ตัวอย่าง) 
รายงานการประกอบอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

 

โรงเรียน............................................ ........................ ต าบล..................... อ าเภอ..................... จังหวดั.................... 
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา......................... เขต.... 
 
 
 
 
 
 

(ก าหนดรายละเอียดตามความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ..........................................ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร 

         
  ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ 
   ตรวจการประกอบอาหาร 
  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ           
  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   ขออนุมัติยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน 
 

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

 ด้วยข้าพเจ้า................................................ต าแหน่ง......................................ขออนมัุติยมืเงินโครงการ
อาหารกลางวัน จ านวน..................บาท (...................................................) ตามสัญญาการยืมเงินท่ีแนบมาพร้อม นี้ 
เพ่ือส ารองจ่ายในการด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน จ านวน..........คน   
ตั้งแต่วันที่.................เดือน.......................พ.ศ.....................ถึงวันที่...........เดือน.................. .....พ.ศ................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 
     (ลงชื่อ).......................................................ผู้บันทึกเสนอ 
             (.....................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................... 
 
 
 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ได้ตรวจสอบสัญญายืมเงินแล้วถูกต้องตาม
ระเบียบและมีงบประมาณ.....................บาท จ่ายไป
แล้ว.................บาท จ่ายครั้งนี้.................บาท คงเหลือ
...................บาท 
 เห็นควรพิจารณาให้จ่ายได้และให้ส่งใช้เงินยืม
เมื่อสิ้นภาคเรียน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
       (................................) 
 วันที่................................... 
 

ความเห็นของผู้ช่วยผู้บริหารฯ (ถ้ามี) 
 ควรด าเนินการตามเสนอ 

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

ความเห็นผู้บริหาร 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................ 
.................................................................... ........ 

 ลงชื่อ………………………………………. 
       (...........................................) 
 วันที่.............................................. 
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สัญญาการยืมเงิน 
ยื่นต่อ..................................................................วันครบก าหนด 

เลขที.่................................ 
......................(ก่อนปิดภาคเรียน) 

ข้าพเจ้า..............................................................ต าแหน่ง..............................โรงเรียน.......... .................................... 
สังกัด............................................................................................จังหวัด............................................ ...................... 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก................................................................................... ................................................ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ.............................................................................................. ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน จ านวน   .................  คน 
 
                รวมเงิน 
จ านวนเงินตัวอักษร..........................................................................................  

…….………………… 
 

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

- 
 
- 
 

 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  คือ ภายใน.......วันนับแต่
วันที่ได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
 
ลายมือชื่อ...............................................................ผู้ยืม     วันที่................................... ....................... 
 
เสนอ  .................................................................................... 

 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน………………………………..………บาท 
(……………………………จ านวนเงินตัวอักษร………………………………………) 
 
ลงชื่อ.......................................................... ........เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน    วันที่…………………..……………………… 

 
ค าอนุมัติ 

          อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้  เป็นเงิน……………………………บาท 
(……………………………………………………………………) 
 
ลายมือชื่อผู้อนุมัติ............................................................... ......................... วันที่.................................................... 
                                    (ผู้บริหารสถานศึกษา)         
 

ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินยืมจ านวน ............................ บาท   (.........จ านวนเงินตัวอักษร..........) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงิน     วนัที่.................................... ...................... 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน ............................................................................................................................... ... 

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

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือส่งใช้เงินยืม....(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... /เทศบาล ........)...  

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

 ตามที่อนุมัติให้…………..…....(ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน)………………………....... 
ยืมเงิน…………………......(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... /เทศบาล ........)... ..................................
เพ่ือเป็นค่าด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน จ านวนเงิน
....................บาท(.....จ านวนเงินตัวอักษร.......) ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่……………...ลงวันที่………........นั้น 
 บัดนี้ ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว ขอส่งใช้หลักฐาน และเงินสด (ถ้ามี) ดังนี้ 
 1.  หลักฐานค่าอาหารกลางวัน จ านวน................................................. บาท 
 2.  เงินสด (ถ้ามี)   จ านวน................................................. บาท 
รวมเป็นเงิน................................................ บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน....(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... 
/เทศบาล ........)...จ านวนเงิน ....................... บาท (.....จ านวนเงินตัวอักษร.....) 

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

ต าแหน่ง.......................................................... 

ความคิดเหน็เจา้หนา้ท่ีการเงิน ค าสั่ง/การสั่งการ 
ได้ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการ   1. ทราบ 

  2. อนุมัติ 
 
 
         ลงชื่อ.............................................ผู้อ านวยการ 
               (.............................................) 

ส่งใช้เงินยืมและจ านวนเงินสดเหลือจ่ายแล้วถูกต้อง 
ครบถว ้ นตามระเบย ี บ เหน ็ ควรอนม ุ ต ั เ ิ บก ิ จา ่ ยเงน ิ ............... 
..(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... /เทศบาล ..)...
จ านวน ............. บาท (.....จ านวนเงินตัวอักษร.....) 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรด 
1. ทราบ 
2. อนุมัติยืมเงิน 
3.  ลงนามในสญัญาการยมืเงิน 
 
 
 
 

 
         (ลงช่ือ).........................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
  

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



27 
 

 

รายการส่งใช้เงินยืม 
 

ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี รายการส่งใช้ คงค้าง ลายมือชื่อ
ผู้รับ 

ใบรับเลขท่ี 
เงินสดหรือ
ใบส าคัญ 

จ านวน
เงิน 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 
  วันที่....................................................... 
 
 
 ข้าพเจ้า......................................................... ต าแหนง่........................................................ได้จ่ายเงินจ านวน
......................................บาท (.................................................) โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ตามรายการ
ต่อไปนี้ 

วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย  

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

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

(............................................................) 
วันที่..................................................... 

 
 
 
หมายเหตุ  :  ใช้ในกรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ

ประกอบอาหารได้ 
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ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียน............................................................... 
วันที่.................................................................. 

 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

ค่าอาหารประจ าวันที่..................................... 
ค่าอาหารประจ าวันที่..................................... 
ค่าอาหารประจ าวันที่..................................... 
ค่าอาหารประจ าวันที่..................................... 
ค่าอาหารประจ าวันที่..................................... 

    

รวม    
 
 ข้าพเจ้าขอเบิกเงินเพ่ือชดเชยเงินยืม 
  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน......................................บาท 
  กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน......................................บาท 
  บ ารุงการศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน......................................บาท 
 ซึ่งจา่ยเป็นค่าอาหารตามใบส าคัญรับเงินที่แนบ 
 
     ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก 
     (................................................................) 
ได้ตรวจสอบรายการจ่ายตามใบส าคัญที่ขอเบิกจ านวน.............................ฉบับ ถูกต้องแล้ว  
     
 ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
      (....................................................) 

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

ทราบและอนุมัติจ่ายเงิน 
 

     ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าสถานศึกษา 
     (...............................................................)   
                                  วันที่.......................................................... 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่ ...............เดือน.............................พ.ศ.................. 
 
 ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่..............ต าบล......................... ..................
อ าเภอ..................................จังหวัด........................................ได้รับเงินจาก.............................................................
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมเงิน   
 

จ านวนเงิน(ตัวอักษร)..........................................................................................................................  
 

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

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

(................................................................) 
หมายเหตุ  กรณีการเบิกเงินชดเชยเงินยืม ผู้รับเงิน คือเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงิน 
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ใบรับใบส าคัญ 
 
    เลขที่......................... 

ส่วนราชการ................................................ 
 

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

 ได้รับใบส าคัญจาก....................................................................ต าแหน่ง..... .................................................. 
โรงเรียน.......................................................................สังกัด........................................ ............................................... 
เพ่ือส่งใช้เงินยืมตามสัญญายืมเงินเลขท่ี.............................ลงวันที่..............................................................................  
รวม.............ฉบับ  เป็นเงิน............................บาท (.............................................................. .....................................) 
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
    
  
      ลงชื่อ...................................................ผู้รับใบส าคัญ 
                     (...................................................) 
               ต าแหน่ง............................................................. 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ใบรับใบส าคัญให้จัดท า  2 ฉบับ ข้อความตรงกัน 
 2. ใช้ในกรณีเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน น าใบส าคัญ 
  ส่งใช้เงินยืมตามสัญญายืมเงินมอบให้เจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
  ออกใบรับใบส าคัญให้ผู้ส่งใช้เงินยืม  1 ฉบับ ส่วนส าเนาอีก 1 ฉบับเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน 
  จัดท าเป็นรูปเล่ม 
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4. ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 
 
 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน... / ประจ าภาคการศึกษาที่    
  (ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่......... เดือน.............. พ.ศ. ..........) 
 

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

 ด้วยโรงเรียน ............................................จา้งบคุคลประกอบอาหารใหแ้ก่นกัเรยีนรบัประทานประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน...../ประจ าภาคการศึกษาท่ี..... (ระหว่างวันที่......ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ. ......) การจัด
จ้างครั้งนี้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง ............ 
 2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง  
  ประกอบอาหารให้แก่นักเรียนรับประทาน รายละเอียดของงานที่จะจ้างตามที่แนบ 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นเงิน............ บาท (.......................) 

 4. วงเงินที่จะจ้าง ............................. บาท (.......................................) 
  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

 5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน...... / ประจ าภาคการศึกษาที่
...../...... (ระหว่างวันที่....ถึงวันที่........ เดือน................... พ.ศ. ..............)  

 6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
   ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562  

 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา  
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 8.  การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
  8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ /ผู้ตรวจรับพัสดุ 
   (2) ..........................................................กรรมการ 
   (3) ..........................................................กรรมการ  
   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดใน
รายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 

(........................................................)  เจ้าหน้าที ่
 

เรียน...............................................  
 เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ 
 
       (ลงชื่อ).......................................  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
              (.......................................) 
         วันที่........................................ 
 
อนุมัติตามเสนอ 
         (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าสถานศึกษา 
                 (....................................) 
         วันที่........................................ 
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รายการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
ประจ าเดือน………………………………..พ.ศ………….. 

 
วัน เดือน ปี รายการอาหาร หมายเหตุ 
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(ตัวอย่าง) 

 

ประกาศ โรงเรียน................. 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ส าหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------- 

 
 ตามท่ีโรงเรียน............................. โดย ........................................ได้มีโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวัน 
ประจ าภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
 โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่............................... โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น........................บาท (..............................................................) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  

ประกาศ ณ วันที่  ……………………………………… 
 
 
 

(...............................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน................ 
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บันทึกตกลงจ้าง 
เขียนที่............................................. 
วันที่................................................. 

 บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................  
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... .................ผู้ได้รบัมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ...............  ลงวันที่ 
.............................. ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ............................. ...............................................อยู่ที่
..........................................................ซ่ึงเรยีกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้ 
 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประกอบอาหารให้นักเรียน จ านวน..........คน รับประทาน
ระหว่างวันที่........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันที่..............เดือน..........................พ.ศ....... ...... รวม................
วัน โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง   
 2. ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนใน
วันที่เปิดท าการเรียนการสอนในเวลา....................น. ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในแต่ละวัน 
 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ
.............................บาท (.................................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ.................บาท   (.....................................) 
 5. การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ .......................(ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 
  ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 
      ลงชื่อ..................................ผู้วา่จ้าง 
            (...................................) 
 
      ลงชื่อ...................................ผูร้ับจ้าง 
            (....................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................พยาน 
           (.....................................) 
 
      ลงชื่อ......................................พยาน 
           (......................................) 
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(ตัวอย่าง) 
ใบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวัน 

 
วัน/เดือน/ปี รายการวัตถุดิบ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                   ผู้ส่ง                      ผู้รับ 
 วันที่................................................ วันที่................................................... 
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(ตัวอย่าง) 
ใบส่งงาน 

 
 วันที่.......................................................... 
 
นามผู้ว่าจ้าง................................................................................................................ ................................................. 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... .......... 
.................................................................................................................................................................. .................. 
 
ล าดับ รายการ จ านวน จ านวนเงิน(บาท) 

1 ค่าจ้างประกอบอาหาร ระหว่างวันที่.................. 
ถึงวันที่............................... 
 

...... วัน …………………… 

รวมเป็นเงิน …………………… 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม …………………… 

จ านวนเงินตัวอักษร......................................................... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น …………………… 
  
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                   ผู้ส่ง                      ผู้รับ 
 วันที่................................................ วันที่................................................... 
 
 
หมายเหตุ :  สามารถแนบภาพถ่ายประกอบหลักฐานการส่งมอบก็ได้ 
 
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ได้ตรวจสอบการจ้างประกอบอาหารดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ก าหนด 
 
 (ลงชื่อ) .......................................กรรมการตรวจรบั (ผู้ได้รบัมอบหมาย) 
  วันที่......................................./ผู้ตรวจรับพัสดุ 
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหารกลางวัน 
 ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่......... /ประจ าเดือน....................... 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอส่งรายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ 
ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน............ ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่.................... รวม..........วัน รายละเอียด
ตามท่ีแนบ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(........................................................)   
เจ้าหน้าที่ 

 
 
ทราบ 
 
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
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ใบตรวจรับพัสด ุ
 

    เขียนที่..................................................   
  อ าเภอ................................................... 
  จังหวัด................................................... 
 

 วันที่       เดือน                     พ.ศ.   
 
 ตามรายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ 
ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน............ ระหว่างวันที่....................ถึงวันที่.................... รวม..........วัน รายละเอี ยด
ตามท่ีแนบ  
 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ   
 (    )  ถูกต้อง 
 (    )  ไม่ถูกต้อง  จ านวน ..... รายการ   
 
 จึงรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน..............  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ  175  แห่ง
ระเบียบส านักกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรบั 
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ           
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน
............ ระหวา่งวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  ได้ด าเนินการ
ตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพสดุ 
รายงานเสนอ 
 

(.....................................) 
เจ้าหน้าที่ 

ทราบ 
     (.........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน..................... 
       วันที่................................. 
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5. ตัวอย่างเอกสารด าเนินการการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) 
 
 
 

 
           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน.................. 
 ประจ าปีการศึกษา...../.... (ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่......... เดอืน.............. พ.ศ. ..........) 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................... 

 ด้วยโรงเรียน ............................................จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียนรับประทานประจ า
สัปดาห์/ประจ าเดือน...../ประจ าภาคการศึกษาท่ี..... (ระหว่างวันที่......ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ. ......) การจัด
จ้างครั้งนี้ด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
  เพ่ือประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน……………………………………………………………………….. 

 2. ขอบเขตของงานพัสดุที่จะจ้าง 
   การจ้างประกอบอาหารกลางวันประจ าภาคการศึกษา............ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง 
   เป็นเงิน...........................บาท (.........................) โดยมีแหล่งที่มาจาก.......................  

 4. วงเงินที่จะจ้าง 
  เป็นเงิน.......................................บาท (........................)  

 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  ระยะวเลาการจ้าง จ านวน........วัน ตั้งแต่วันที่......ถึงวันที่.........   

 6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
  ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

 8. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
  เห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็น (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) 
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  1...............................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
  2...............................................กรรมการ  
  3...............................................กรรมการ  
  โดยให้ (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. อนุมัติให้ด าเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) ประจ าสัปดห์/ประจ าเดือน..../
ประจ าภาคการศึกษา............. ตามรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) ตามที่เสนอมา /ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้ง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) ตามท่ีเสนอมาพร้อมนี้ (ปรับใช้แล้วแต่กรณี) 
 

(.........................................................) 
เจ้าหน้าที่ 

 
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
          (……………………………………..) 
                     วันที่...........................................  
 
ค าสั่ง 
 -เห็นชอบ 
 -อนุมัติ 
 -ลงนามแล้ว 
 
 ลงชื่อ …………………………….…………………. 
         (………….……………………………….. ) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียน……………….. 
           วันที่.................................... 
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ปรับใช้ตามความเหมาะสม 

 
ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) 

ประจ าภาคการศึกษา............ 

1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการประกอบอาหารกลางวันประจ าภาคการศึกษา............ให้แก่นักเรียน  
ภายในวงเงินไม่เกิน ............................. บาท (...........) โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการประกอบอาหารกลางวันในทุก
วันท าการ โดยรายการอาหารในแต่ละวันต้องประกอบไปด้วย 

- ข้าวสวย 
- กับข้าวอย่างน้อย …. อย่าง 
- ผลไม้อย่างน้อย ..... อย่าง  

ทั้งนี้ การประกอบอาหารในแต่ละวันจะต้องเป็นรายการอาหารใด โรงเรียนจะก าหนดให้ (นาย/นาง/
นางสาว....................../คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ)  เป็นผู้แจ้งรายการอาหารที่ต้องการ ให้ผู้รับ
จ้างทราบก่อนประกอบอาหารในแต่ละวัน 

 2. ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารกลางวันประจ าภาคการศึกษา............ ให้แก่โรงเรียนภายในกรอบระยะเวลา 

.......... วนั นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง 
 
 3. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 

โรงเรียนจะแบ่งการช าระเงินออกเป็นจ านวน ...... งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่โรงเรียน ภายใน ........ วัน นับถัดจาก 

วันลงนามในใบสั่งจ้าง 
งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่โรงเรียน ภายใน ........ วัน นับถัดจาก 
 วันลงนามในใบสั่งจ้าง 

     ฯลฯ 
งวดที่ ... (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่โรงเรียน ภายใน ... วัน นับถัดจาก

วันลงนามในใบสั่งจ้าง 
โดยในการส่งมอบงานแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้สรุปรายการประกอบอาหารเป็นรายวันภายในงวดงาน

นั้นๆ ส่งให้แก่โรงเรียนท าการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งโรงเรียนจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ได้ประกอบอาหารจริงในแต่
ละงวด 

เมื่อได้รับสรุปรายการประกอบอาหารในแต่ละงวดแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ 
ผู้ตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะช าระเงินในแต่ละงวดให้แก่  
ผู้รับจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
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4. เงื่อนไขการสั่งจ้างและการสิ้นสุดของสัญญา 

  4.1 ในการสั่ งจ้ างประกอบอาหารในครั้ งนี้  ก าหนดมูลค่า ตามสัญญาให้อยู่ ภายในวงเงิน 
........................................ บาท (.............................................) โดยมีระยะเวลาด าเนินการภายใน.......... วัน นับถัด
จากวันลงนามในใบสั่งจ้าง  
  4.2 การสั่งจ้างประกอบอาหารตามใบสั่งจ้าง จะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเบิกจ่ายครบมูลค่าตามใบสั่งจ้าง 
หรือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 4.1 แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

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

ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 
 

  =  ปรับใช้ตามความเหมาะสม 

(ตัวอย่าง) 
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(ตัวอย่าง) 

ใบเสนอราคา 
 

 วันที่............................................ 
 
เรียน  .................................................. 
 

 1. ข้าพเจ้า................................................................................................................. .......บัตรประจ าตัว
ประชาชนเลขที่......................................ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสถานประกอบการคือ บริษัท/ห้าง/ร้าน
...................................................................................ตั้งอยู่เลขท่ี............................. ต าบล....................................
อ าเภอ....................................จังหวัด.................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.................. .......................... 
ซึ่งได้ศึกษาท าความเข้าใจขอบเขตของงานการจ้างประกอบอาหารกลางวัน  ประจ าภาคการศึกษา.............. ของ
โรงเรียน...................................และรายละเอียดต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว  รวมทั้ง
รับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจ าภาคการศึกษา......................... 
เป็นเงินทั้งสิ้น............................................บาท (............................................................ ...............) 
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมทั้งภาษาอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ..............วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 
 4. ก าหนดส่งมอบ ภายใน........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง/ข้อตกลงจ้าง 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เจรจาตกลงราคา ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอราคา 
 (...................................................)   (....................................................) 
               เจ้าหน้าที ่
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           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน 
ที่  วันที่        

เร่ือง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) 
 ประจ าภาคการศึกษา…………/……. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................... 
 ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ประจ าภาคการศึกษา……….. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ..........................บาท นั้น 
 เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 79 แล้ว  ขอรายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) ประจ าภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนี้ 

รายการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอราคา 
ราคาที่เสนอ 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ด าเนินการจ้างเหมาประกอบ 
อาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) 
ประจ าภาคการศึกษา……….. 

   

รวม     

 จึงเห็นสมควรรับราคาจาก ............................... การจัดซื้อคราวนี้ไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้ และไม่
สูงกว่าราคากลาง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาที่แนบ 
ครบก าหนดยืนราคาวันที่....................................  ก าหนดส่งมอบของ ภายใน ........วัน นับถัดจากวันลงนามใน
ใบสั่งจ้าง สถานที่ส่งมอบ ณ โรงเรียน......................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้าง จากผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว  และลง
นามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง ที่เสนอมาพร้อมนี้ 

      ลงชื่อ ……………………………………..……..เจ้าหน้าที ่
                (.............................................) 
 
 อนุมัติ /ลงนามแล้ว 
      ลงชื่อ………………………………………..… 
            (…………………………………………..) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน...............  
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(ตัวอย่าง) 

 

ประกาศ โรงเรียน................. 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ส าหรับการจ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) 

ประจ าภาคการศึกษา……….. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
----------------------------- 

 
 ตามท่ีโรงเรียน............................. โดย ........................................ได้มีโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวัน 
ประจ าภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงส าเร็จ) ประจ าภาคการศึกษา………..ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่............................... โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น........................บาท (.........................................................) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  

ประกาศ ณ วันที่  ……………………………………… 
 
 
 

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



47 
 

 

ใบสั่งจ้าง 
ผู้รับจ้าง  ………………………………………… 
ที่อยู่   …………………………………………… 
โทรศัพท ์  ………………………………. 
 

ใบสั่งจ้างเลขที ่ 
วันที ่   
ส่วนราชการ    
ที่อยู่ 
โทรศัพท ์ 

 

 ตามที่............................................................. ได้เสนอราคา ไว้ตอ่…………………………………..ซึ่งได้รับราคาและ
ตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั

(ปรุงส าเร็จ) ประจ าภาคการศึกษา
............... 
 
 

1 งาน   

รวมเป็นเงิน  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(จ านวนเงินตวัอักษร)……………………………..................................... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1.  ก าหนดส่งมอบภายใน…….วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.  ครบก าหนดส่งมอบวันที่  ........................ 
3.  สถานที่ส่งมอบและน าบิลส่ง .............................................................................. 
4.  ระยะเวลารับประกัน............................ 
5.  สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1  ของมูลค่าตามใบสั่ง
จ้าง 
    แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100.00 บาท 
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 
    กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
7. กรณีงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ 
   การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน 
   แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับ
จ้าง 
   จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้
รับจ้าง 
   ช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระ
ค่าปรับ 
   ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ 
   ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา   
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
   ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
9. การสงมอบงานและการจายเงิน 
    ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือท าการเบิกจายเงิน จ านวน ..... งวด  
    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    งวดที่ ......  ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
    ในใบสั่งจ้าง 
    งวดที่ ......  ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
    ในใบสั่งจ้าง 
    งวดที่ ......(งวดสุดท้าย)  ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในใบสั่งจ้าง 
      เมื่อไดรับรายการสงมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดด าเนินการตรวจรับไวถูกตองแลว ผู้ว่าจ้างจะ
ช าระเงินใหแกผูรับจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร 
10. เงื่อนไขการสั่งจ้างและการสิ้นสุดของใบสั่งจ้าง 
     10.1 ในการสั่งจ้างประกอบอาหารในครั้งนี้ ก าหนดมูลค่าตามใบสั่งจ้างให้อยู่ภายในวงเงิน........................บาท 
 (.............................................) โดยมีระยะเวลาด าเนินการภายใน.......... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง  
       10.2 การสั่งจ้างประกอบอาหารตามใบสั่งจ้าง จะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเบิกจ่ายครบมูลค่าตามใบสั่งจ้าง  
              หรือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 10.1 แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 
11. เอกสารแนบทายใบสั่งจ้าง 
     11.1 ขอบเขตของงาน การจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจ าภาคการศึกษา............ จ านวน ..........หน้า 
     11.2 ใบเสนอราคา จ านวน ..... หนา 
     เอกสารแนบทายใบสั่งจ้างใหถือเปนเอกสารสวนหนึ่งของใบสั่งจ้างฉบับนี้ กรณีเอกสารแนบทาย ขัดหรือแยง 
     กับใบสั่งจ้างฉบับนี้ ใหใชใบสั่งจ้างนี้บังคับ กรณีเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกันเอง ผูรับจ้างจะตองปฏิบัติ 
     ตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
หมายเหตุ : 
1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย 
2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ .................................. จ้าง.........................................จ านวน ..........รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สั่งจ้าง ลงชื่อ...................................................ผู้รับใบสั่งจ้าง 
      (.......................................... )     (..................................................)  
         .................................... ต าแหน่ง……………………….........……………..  
วันที่................................................  วันที่................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 

บันทึกตกลงจ้าง 
เขียนที่............................................. 
วันที่................................................. 

 บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว.................................................................  
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................................................ผู้ได้รับมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ...............  ลงวันท่ี 
.............................. ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ............................................................................อยู่ที่
..........................................................ซ่ึงเรยีกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้ 
 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาประกอบ (ปรุงส าเร็จ) ให้นักเรียน จ านวน..........คน 
รับประทานระหว่างวันที่........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันที่..............เดือน..........................พ .ศ............. 
รวม................วัน เป็นเงิน..................บาท (........................................)  
 2. ผู้รับจ้างต้องจัดท าอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนในวันที่
เปิดท าการเรียนการสอนในเวลา....................น. และต้องจัดอาหารให้เพียงพอส าหรับนักเรียน............คน โดยผู้รับ
จ้างต้องจัดอาหารให้ไม่น้อยกว่าวันละ..................อย่าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่ง
อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้วต้องประกอบได้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของ
นักเรียน 
 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ
.............................บาท (.................................................) กรณีดังกลา่วผู้ว่าจา้งสามารถยกเลกิข้อตกลงที่มีปัญหาได้
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4. หากวันใดสถานศึกษาหยุดท าการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน 
 5. การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ .......................(ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 
 ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ 
      ลงชื่อ...................................ผูว้่าจ้าง 
            (...................................) 
      ลงชื่อ...................................ผูร้ับจ้าง 
            (....................................) 
      ลงชื่อ.....................................พยาน 
           (.....................................) 
      ลงชื่อ......................................พยาน 
           (......................................) 
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(ตัวอย่าง) 

ใบส่งงาน 
 
เลขที่เอกสาร..................................... บริษัท/ห้าง/ร้าน........................................................... 
 ที่อยู่.............................................................................. 
 .....................................................................................  
 
 วันที่.......................................................... 
 
นามผู้ว่าจ้าง.................................................................................................................................................................  
ที่อยู่.............................................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................................................. .................. 
 
ล าดับ รายการ จ านวน จ านวนเงิน(บาท) 

1 ค่าเหมาจ้างเหมาประกอบอาหารกลาวัน  
(ปรุงส าเร็จ) ประจ าภาคการศึกษา....... งวดที่ .... 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

1 งวด …………………… 

รวมเป็นเงิน …………………… 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม …………………… 

จ านวนเงินตัวอักษร......................................................... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น …………………… 
  
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                   ผู้ส่ง                      ผู้รับ 
 วันที่................................................ วันที่................................................... 
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(ตัวอย่าง) 
ใบสรุปรายการประกอบอาหาร 

แนบท้ายใบส่งมอบงานเลขที่ ....................ลงวันที่........................................... 
 

วัน/เดือน/ปี รายการอาหาร จ านวนชุด ราคาต่อชุด รวมเป็นเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 ........................................................ ........................................................... 
 (......................................................) (.........................................................) 
                   ผู้ส่ง                      ผู้รับ 
 วันที่................................................ วันที่................................................... 
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ใบตรวจรับพัสด ุ
    เขียนที่..................................................   
  อ าเภอ................................ 
  จังหวัด........................... 
 
 วันที่       เดือน                     พ.ศ.   
 
 ด้วย บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน/หน่วยงาน.................................................................ได้ส่งมอบงานจ้าง
ประกอบอาหารประจ าภาคการศึกษา.......งวดที่ ....   ตาม  ใบสั่งซื้อ เลขที่ ……………………. 
 ใบสั่งจ้าง  เลขที่……………………. ลงวันที่....เดือน...........................พ.ศ.  ....................  ไว้ให้แก่
..............................................................เพ่ือให ้ ผู้ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ท าการตรวจ
รับแล้วปรากฏผล  ดังนี้   
 1.  ครบก าหนด  วันที่...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 
 2.  ส่งมอบ   วันที่...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 
 3.  ได้ตรวจรับพัสดุตามใบมอบงาน  เล่มที่............... เลขท่ี..............ลงวันที่ ................... 
 4.  ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ    ถูกต้อง  จ านวน........รายการ   
   ไม่ถูกต้อง  จ านวน - รายการ   
               ตั้งแต่วันที่...........เดือน.......................................  พ.ศ....................... เกินก าหนด.........วัน 
               เห็นสมควรให้จ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารประจ าภาคการศึกษา..............งวดที่............. 
ให้แก่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน.............................................................................................. ...................... 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น..................................บาท (......................................................) 
 5.  ได้เชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วยคือ..................................................... 
 
 จึงรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน........ เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ  ตามนัยข้อ  175  แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรบั 
 
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
 
  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
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