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การจดัซอื้จดัจาง พสัดุ บคุลากร เครอื่งจกัร
หมวดบำรงุทางหลวงชนบท

สำนักบำรุงทาง
กรมทางหลวงชนบท

บทนำ
กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งหมวดบารุงทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบของแขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้ตั้งเป้าหมายการปรับปรุงภารกิจผลงาน โดยเน้นเรื่อง
คุณภาพการก่อสร้าง การบารุงรักษาทางและสะพานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบั ติงาน ช่ ว ยประหยั ด เวลาการเดินทางในการเข้าถึงพื้น ที่ ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การบารุงรักษาทางและสะพานบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้จัดตั้งหมวดบารุงทางหลวงชนบท จานวน 107 หมวด
ครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ มีภ ารกิจ ในการดาเนินการบารุงรัก ษาทางและสะพาน งานอ านวยความ
ปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น
คู่มือการปฏิบัติงานหมวดบารุงทางหลวงชนบท จัดทาขึ้นใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ควบคุม ดูแล ในอานาจหน้ าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลดข้อผิ ดพลาดในการปฏิบัติที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยได้จัดทาเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
๒. การควบคุมวัสดุ และครุภัณฑ์
๓. การจัดการเครื่องจักรของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
๔. การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ทางไกล
คณะผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบท จะเป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติและลดข้อผิดพลาดได้ไม่มากก็น้อย
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๓ การจัดการเครื่องจักรของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
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๔ การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ทางไกล
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๕ สรุปข้อตรวจพบของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
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ภาคผนวก ก การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ภาคผนวก ข การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
ภาคผนวก ค การจัดการเครื่องจักรของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
ภาคผนวก ง การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ทางไกล
เอกสารอิง

บทที่ ๑
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างสาหรับหมวดบารุงทางหลวงชนบท เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้มอบ
อานาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามคาสั่งเลขที่ ๑๖๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ภาคผนวก
จ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบอานาจให้ ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบท ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดี กรมทางหลวงชนบท ให้ มีอานาจในการสั่ งการและดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กล่าวคือ ให้มีอานาจในการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง และให้อานาจในการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและมีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวงเงิน
งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในวงเงินที่กาหนด ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ
ใช้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมวด ๑ มาตรา ๔
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่างานของบริการต้องสูงกว่ามูลค่าสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและ
การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติ บุคคล แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
หมวด ๑ มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้ ม ค่ า โดยพั ส ดุ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
และชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง
๑

ต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
หมวด ๖ มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดเข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดซึ่งไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๙๖ วรรคสอง
หมวด ๖ มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้อง
ผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะ หรือมีความชานาญเป้นพิเศษ
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจานวนจากัด
(ค) มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งใช้ พั ส ดุ นั้ น อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุจาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหายก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กฎกระทรวงกาหนด
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
๒

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี
วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างแรง
(จ) พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้องทาการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการ
ใช้พัสดุนั้น
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างต่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กฎกระทรวงกาหนด
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๒๑ ในการซื้ อหรื อจ้า งที่มิใช่ก ารจ้างก่ อสร้าง ให้ หั ว หน้ าหน่ว ยงานของรั ฐ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทา
ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการ หากพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งใดมี ป ระกาศก า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ
รายการในการก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่ กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดาเนินการจ้าง ตาม
ความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรอควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
๓

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๒๒ ในการซื้อการจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินงบประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จาเป็นในการ
ซื้อหรือจ้างการออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาราคาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น โดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดาเนิน
ดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดาเนินการไปก่อนแล้วรีบ
รายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒)
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ(๓) ให้ใช้ราคา (๔) (๕) หรือ (๖)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ
๔

๓. กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจั ดซื้ อ จั ด จ้ างสิ นค้ า งานบริ การ หรื องานก่ อ สร้ า ง ที่ มีก ารผลิ ต จ าหน่ า ย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจั ดซื้ อจัดจ้ างมีว งเงิน เล็ กน้ อยไม่ เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจั ดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จะดาเนินจัดซื้อ ว่าสิ่งใดเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ให้พิจารณา
ตามหนั งสื อที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ซึ่งสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ให้แบ่งพิจารณาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี อายุการใช้
งานไม่ยื นนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว เกิด ความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบการและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมวดบารุงทางหลวง
ชนบทเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดสามารถสืบค้นได้จาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
สาหรับวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับหมวดบารุงทางหลวงชนบทเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้

๕

รูปที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาวัสดุของหมวดบํารุงทางหลวงชนบท
ความต้องการใช้วัสดุ
ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

จัดทํารายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 22)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง

การเชิญชวน/เจรจา
ต่อรอง

กรณีตาม ม.56 (2) (ข) (ไม่เกิน 500,000 บาท) เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
(ข้อ 79)

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 81)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 79) และลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ตรวจรับพัสดุ

๖

6

ตารางที่ ๑ ขั้นตอนรายละเอียดงานการจัดหาพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
ลาดับ
๑
๒

๓

๔
๕

๖
๗

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ/รายละเอียด

จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบใน
การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง
จัดทารายงานขอซื้อหรือจ้าง
- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอ
ผอ.บทช. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความ
เห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ (ตามระเบียบฯ ข้อ 22)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
- ผอ.บทช. ปฏิบัติราชการแทน อทช.
เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
1) ให้ความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ในวงเงินไม่เกิน
100,000.-บาท
2) อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
การเจรจาต่อรอง
- เจ้าหน้าที่พัสดุเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่
มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ดาเนินการเหมือนวิธี
ตกลงราคาเดิม)
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการ
- เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ผอ.บทช. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรม
ทางหลวงชนบท และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายใน
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
หน่วยงานของรัฐ
ตรวจรับพัสดุ
- ตรวจรับพัสดุโดยผู้ตรวจรับพัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุให้ ผอ.
บทช.ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีทราบ

๗

บันทึก

บทที่ ๒
การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
ภายหลังจากจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งวัสดุและครุภัณฑ์แล้ว หมวดบารุงทางหลวงชนบท
จะต้องดาเนินการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ทุกชนิด สาหรับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดว่า
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกาหนดไว้เป็น อย่างอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงาน
บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การดาเนินงานการบริหารพัสดุ มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
๑. การเก็บและการบันทึก
๒. การเบิกจ่ายพัสดุ
๓. การบารุงรักษา
๔. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๕. การจาหน่ายพัสดุ
๖. การจาหน่ายเป็นสูญ
๗. การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย
๒. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นผู้เบิก
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของ ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มี
การจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจาเป็นจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้
อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

๘

การยืม
ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะ
กระทามิได้
ข้อ ๒๐๘ การยื มพัสดุป ระเภทใช้คงรูป ให้ผู้ ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผู้ให้ยืม
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
อธิ บ ายระเบี ย บข้ อ นี้ คื อ การที่ บุ ค คลยืม ใช้ ใ นสถานที่ ตั้ ง ให้ หั ว หน่ ว ยพั ส ดุ เ ป็ น
ผู้อนุมัติให้ยืม แต่กรณียืมพัสดุไปใช้นอกหมวดบารุงทางหลวงชนบทให้ ผอ.ขทช.ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทซึ่งได้รับมอบอานาจตามคาสั่งที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๐ ภาคผนวก ง เป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๒๐๙ ผู้ ยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรูป จะต้ อ งน าพั ส ดุนั้ น มาส่ ง คื น ให้ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ก ารได้
เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
การบารุงรักษา
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน
สภาพ ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาใน
การซ่อมบารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการชารุด ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่
ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว
๙

การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่ม ดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิด ทาการวันแรก
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่ จาเป็น ต้องใช้
ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทา
การ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้ แต่งตั้งได้รั บ รายงานจากผู้ รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบพัส ดุแล้ ว ให้ เสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่ง
สาเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้ นาความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้
บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ ดาเนินการจาหน่าย
ต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
การจาหน่ายพัสดุ
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ห น่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ห รืออุปกรณ์

๑๐

ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุ คคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจา
ตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการ
จาหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และ
อายุ การใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัส ดุด้วย ทั้งนี้ ให้ เสนอหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
(1) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือ ทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ กาหนด การ
ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า หน่วยงานของ
รัฐสั่งการ
ข้ อ ๒๑๖ เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการจ าหน่ า ยพั ส ดุ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้
เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจาหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด
ใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่ แต่ไม่ส มควรดาเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสู ญ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลัง
เป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มี อานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นกาหนด

๑๑

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบีย นตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย กาหนดด้วย
ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัส ดุของหน่ว ยงานของรัฐ เกิดการช ารุด เสื่ อมคุณภาพ หรือสู ญไป
หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้ดาเนินการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้น
แล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดาเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ ข้อ ๒๑๗
และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
ในการดาเนินงานของหมวดบารุงทางหลวงชนบทจะเกี่ยวข้องกับทุ กขั้นตอนตามที่กล่าว
ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งในคู่มือฉบับนี้ได้จัดทาขั้นตอนการควบคุม
พัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานเบื้องต้น กล่าวคือ การควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการ
บริหารงานพัสดุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจานวนพัส ดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการโดยการจัดทา
บัญชีหรือทะเบียน จาแนกประเภท และรายการของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้
บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุน
ผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุม ยังช่วยในการเก็บดูแลบารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทาให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทาให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบารุงรักษา หรือหมดความจาเป็น สมควรที่จะจาหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน
ตามระเบียบฯ หมวดบารุงทางหลวงชนบทต้องปฏิบัติในการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ในส่วนที่
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุและเก็บรักษาให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วน ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน การสั่งจ่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็น
ผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
ส าหรั บ การอธิ บ ายขั้น ตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมพัส ดุ แยกออกเป็น การ
ควบคุมวัสดุ และการควบคุมครุภัณฑ์ รายละเอียด ดังนี้
การควบคุมวัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดาเนินงานหลังจากมีการจัดหาวัสดุ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่
พัสดุได้รับมอบวัสดุจากผู้ตรวจรับวัสดุแล้วให้ จัดทาบัญชีวัสดุแสดงการรับ -จ่าย-คงเหลือ แยกตาม
ประเภทและชนิด ของวัสดุ มีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รูปแบบบัญชีคุมวัสดุทุกชนิดให้ใช้ตามรูปแบบตาม บัญชีวัสดุ ภาคผนวก ข ยกเว้นบัญชี
คุมวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสามารถเพิ่มช่องหรือข้อมูล อื่นเพื่อการควบคุมภายในได้นอกเหนือจากที่
รูปแบบกาหนดตามแบบ สคก.๓-๕ ภาคผนวก ข
๒. เอกสารประกอบการลงบัญชีวัสดุ
๒.๑ เอกสารประกอบการรับวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านรับ ได้แก่ ใบ
ตรวจรับวัสดุ ใบส่งของ
๑๒

๒.๒. หลักฐานการจ่ายวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านจ่าย ได้แก่ ใบเบิก
วัสดุ
๓. การเบิกวัสดุ ในการควบคุมการใช้วัสดุนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยพัสดุ
มีขั้นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี้
๓.๑ วัสดุทั่วไป
๑) ให้ ผู้ ต้อ งการใช้ วัส ดุเ ป็น ผู้ ข อเบิก วัส ดุ (ตามตัว อย่ าง ภาคผนวก ข) และให้
หัวหน้างานหรือหัวหน้าชุดเป็นผู้รับรองการเบิกวัสดุ
๒) หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยพิจารณาว่าผู้เบิกใช้โดยประหยัด คุ้มค่า
เหมาะสมหรือไม่
๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ามันเบนซิน ดีเซล และหล่อลื่นทุกชนิด) สาหรับการ
เบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้ใช้สมุดเบิกน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สคก.๓-๔) โดยใบเบิกหนึ่ง
แผ่นจะมี ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ติดกับเล่มและให้ส่งคืนพัสดุเมื่อใช้หมดและขอเบิกเล่มใหม่ ส่วนที่ ๒ ผู้จ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงเก็บไว้แล้วรวบรวมส่งคืนพัสดุเครื่องกล และให้ผู้เบิกใช้น้ามันกรอกรายละเอียดในใบ
เบิกน้ามัน สคก. 3-4 ให้ครบทุกช่อง
๑) พนักงานขับรถเขียนใบเบิกวัสดุ (แบบ สคก.๓-๔) และให้ หัวหน้างานหรือ
หัวหน้าชุดเป็นผู้รับรองการเบิก
๒) หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยพิจารณาว่าผู้เบิกใช้โดยประหยัด คุ้มค่า
เหมาะสมหรือไม่
๔. การจ่ายวัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบใบเบิกของว่าได้รับอนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้า
หน่วยพัส ดุแล้ว ก็ให้จ่ายวัสดุตามรายการในใบเบิกและลงเลขที่เอกสารในใบเบิกวัสดุ เพื่อใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการลงบัญชีจ่ายวัสดุ ต่อไป
๕. ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
๕.๑ แยกประเภทของวัสดุตามที่กาหนดในหนังสื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานักงบประมาณ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็น
ต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี กระดาษรองปกสี เป็นต้น
๕.๒ ให้จัดทาสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกชนิดให้ชัดเจน เพื่อ
สะดวกแก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ
๕.๓ บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ได้แก่ วัน
เดือน ปี ที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่ วย (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจานวน
วัสดุที่รับ เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้ในบัญชีวัสดุจะมีข้อความ “แผ่นที่” ให้ระบุเลขที่
แผ่นที่ไว้ในช่องหมายเหตุของหลักฐานการรับ ในแต่ละรายการด้วย และเพื่อให้ทราบว่า รายการนี้ได้
ลงบัญชีแล้ว
๕.๔ เมื่อจ่ายวัสดุแล้ว ให้บันทึกจ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุตามรายการในใบเบิกของ ได้แก่
วันเดือนปีที่จ่ายวัสดุ ชื่อผู้เบิก และจานวนที่จ่าย
๕.๕ ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ทาการตรวจสอบพัสดุประจาปีและรายการวัสดุคงเหลือ
โดยสรุป รายการรับ-จ่ายวัสดุ จานวนคงเหลือ และมูลค่าของวัดสุคงเหลือในแต่ละรายการ
๑๓

ข้อควรทราบเกี่ยวกับบัญชีวัสดุ
๑. บัญชีวัสดุให้จัดทาแต่ละปีงบประมาณ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง
หากมีวัสดุคงเหลือให้ยกยอดคงเหลือเป็นยอดยกมา
๒. บัญชีวัสดุแต่ละบัญชี (แต่ละแผ่น) ให้ควบคุมวัสดุ 1 ชนิด
๓. การลงบัญชีให้ลงทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 203 ข้อ 205
๔. ราคาต่อหน่วย จะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
๕. การก าหนดหน่ ว ยนั บ ของวั ส ดุ ควรพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกั บ การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน เช่น หินคลุกเป็น ลบ.ม. น้ามันเป็นลิตร ขึ้นอยู่กับจานวนสั่งจ่ายของหน่วยงาน
๖. การลงบัญชีวัสดุ จะต้องกระทาด้วยความละเอียดรอบคอบ จาเป็นต้องรวดเร็ว ทันเวลา
เพื่อให้ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้องตามจริง
๗. กรณีที่ซื้อ วัส ดุ ชนิ ดเดียวกั นในเวลาต่ างๆกั น บางครั้ง ราคาวัส ดุอ าจไม่ เท่ากั น เมื่ อ
ลงบัญชีจ่าย ให้ใช้ราคาวัดสุที่ซื้อมาก่อนตัดออกจากบัญชีก่อนราคาวัสดุคงเหลือปลายปีจะเป็นราคาที่
ซื้อครั้งหลัง

๑๔

รูปที่ 2 ขั้นตอนการควบคุมวัสดุ
ขั้นตอนที่ ๑
รับวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ
ขั้นตอนที่ ๒
เบิกวัสดุ/ใบเบิกวัสดุ
ขั้นตอนที่ ๓
ตรวจสอบบัญชีวัสดุ/วัสดุคงคลัง
ขั้นตอนที่ ๔
พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

ขั้นตอนที่ ๕

จ่ายวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ
ขั้นตอนที่ ๖
ผู้ขอเบิกรับวัสดุและตรวจนับวัสดุ
ตามที่ได้รับอนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๗
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและ
รายงานบัญชีคงเหลือประจาปี

๑๕

ไม่อนุมัติ

ตารางที่ 2 ขั้นตอนรายละเอียดการควบคุมวัสดุ
ลาดับ
๑

ขั้นตอน
รับวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ

๒

เบิกวัสดุ/ใบเบิกวัสดุ

๓
ตรวจสอบบัญชีวัสดุ/วัสดุคงคลัง
๔
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
แจ้งผู้ขอเบิก
๕
จ่ายวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ
๖
ผู้ขอเบิกรับวัสดุและตรวจนับวัสดุ
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ
๗
ผู้ขอเบิกรับวัสดุและตรวจนับวัสดุ
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

รายละเอียดงาน
เมื่อเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุได้รับวัสดุแล้ว ให้จัดทาบัญชี
วัสดุตามตัวอย่างโดยแยกประเภทวัสดุ และแยก
ชนิดของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุใช้
เอกสารอ้างอิงตามใบตรวจรับพัสดุใบส่งของ/ใบ
แจ้งหนี้ วันเดือนปี ชื่อผู้ขาย เลขทีเ่ อกสาร ราคา
ต่อหน่วย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และจานวน
วัสดุที่ได้รับมาให้ครบถ้วน
รับใบเบิกของจากผู้ขอเบิกวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการควบคุมวัสดุ ต้อง
ตรวจสอบตามใบเบิกของ และตรวจสอบวัสดุที่ขอ
เบิกตามบัญชีวัสดุ และวัสดุคงคลัง ว่ามีวัสดุอยู่
เพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่
- เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ พิจารณาอนุมตั ิ ตาม
ข้อ ๒๐๕
- กรณีที่ไม่อนุมัติให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุ ทราบเหตุผล
ในการไม่อนุมตั ิด้วย เช่น วัสดุที่ขอเบิกไม่มีอยู่ใน
คลังพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตามรายการที่ได้รับ
อนุมัติ ตามเลขที่เอกสารใบเบิกวัสดุและลงบัญชีให้
ครบถ้วนตามรายการที่ขอเบิก
ผู้ขอเบิกวัสดุรับวัสดุและตรวจนับวัสดุให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่ได้รับอนุมัติ และลงลายมือชื่อใน
ใบเบิกวัสดุเพื่อไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

-เจ้าหน้าที่พัสดุ
-หัวหน้าหน่วย
พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทุกสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่พัสดุทารายงาน -เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัสดุคงเหลือ โดยสรุปการรับ-จ่าย จานวนคงเหลือ
และมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการ
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

๑๖

การควบคุมครุภัณฑ์
กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๑/ว๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ กาหนดให้
จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงแบบเดียว เฉพาะทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดหามาใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป ส่วนรายการทรัพย์สินเดิมที่เคยควบคุมไว้ทั้ง ๒ ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ก็ให้คงไว้
ตามเดิมจนกว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้จาหน่ายจ่ายโอนออกไปจากส่วนราชการ
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑. ให้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/
ว๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยแยกเป็นชนิดและประเภทตามหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของสานักงบประมาณ ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่
นร ๐๗๐๒/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓
๒. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสาร ร.๑ ร.๒ ร.๓
ฯลฯ ตามล าดับ พร้อมทั้งจัดทารหัส ครุภัณฑ์ที่ตัว ครุภัณฑ์ ตามระบบ FSN (Federal Stock
Number)
๓. พิจารณาครุภัณฑ์แต่ละรายการว่าเป็นชนิดใด ประเภทใด แล้วนาไปบันทึกลงในช่อง
ต่างๆ ของทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน
๔. กาหนดอายุการใช้งานตามคู่มือการกาหนดรหัสครุภัณฑ์ของกรมทางหลวงชนบท
๕. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์และให้บันทึกในช่อง
ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสม เพื่อคานวณหามูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนั้น
๖. เมื่อมีการซ่อมแซมบารุงรักษ าทรัพย์สินให้ลงรายการซ่อมแซมและบารุงรักษานั้นลงใน
ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินชนิดนั้นๆ
7. กรณียืมครุภัณฑ์ การให้ยืมใช้ภายในสถานที่ของหมวดบารุงทางหลวงชนบทเดียวกัน
จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหมวดบารุงทางหลวง
ชนบท จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.ขทช.ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ข้อควรทราบเกี่ยวกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑. สาหรับครุภัณฑ์ที่ได้มาก่อน หนังสือที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
๑.๑ ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ให้บันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ไม่คิดค่า
เสื่อมราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐๓/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙
๑.๒ ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้เขียนหมายเลขสิ นทรัพย์จากระบบ
GFMIS ที่ตัวครุภัณฑ์ด้วย เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้
๒. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และกาหนดรหัสครุภัณฑ์แล้ว ให้เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ด้วย
เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้
๓. ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคให้หมวดบารุงทางหลวงชนบทดาเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๑
(๔) วรรคสอง กาหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณีให้มีการ
๑๗

รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนาม
ของส่วนราชการ” ดังนั้นเมื่อหมวดบารุงทางหลวงชนบทได้รับบริจาคทรัพย์สินให้ดาเนินการ แจ้ง
แขวงทางหลวงชนบท/สานักงานทางหลวงชนบท ที่กากับ ว่าได้รับบริจาคทรัพย์สินพร้อมหลักฐานการ
บริจาค เพื่อแจ้งสานักบริหารกลางขออนุมัติจากผู้มีอานาจต่อไป

๑๘

บันทึก

บทที่ ๓
การจัดการเครื่องจักรกลหมวดบารุงทางหลวงชนบท
การใช้เครื่องจักรสาหรับหมวดบารุงทางหลวงชนบท เป็นการใช้เครื่องจักรในงานซ่อมบารุง
งานสารวจ งานธุรการ แต่ละประเภทงานจะใช้เครื่องจักรกลชนิดตามประเภทของงาน โดยสามารถ
แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การใช้งานซ่อมบารุง ซึ่งมักจะใช้เครื่องจักรเป็นชุด (fleet) ชุดละหลายๆ คัน
๒. การใช้งานทั่วไป เช่น งานบริหาร งานสารวจ และงานบริการอื่นๆ ซึ่งมักจะใช้เครื่องจักร
(ยานพาหนะ) เป็นจานวนน้อย ครั้งละ ๑-๒ คัน
การใช้เครื่องจักรในงานซ่อมบารุง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทาแผนการใช้
เครื่องจักร โดยผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับความต้องการใช้เครื่องจักรในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้จัดเตรียมเครื่องจักรรองรับได้อย่าง
ครบถ้วน และวางแผนการขนย้ายได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
๑. การขอใช้เครื่องจักร จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้เครื่องจักร ดังต่อไปนี้
๑.๑ “ผู้ขอใช้” เขียนรายละเอียดความต้องการใช้เครื่องจักรในแบบฟอร์ม ใบขอใช้/
ส่งคืนเครื่องจักร (สคก.๑-๑) ให้หน่วยงานด้านเครื่องจักรจัดเตรียมเครื่องจักรให้ (แบบฟอร์มละ ๑ คัน)
๑.๒ ยกเว้ น ในกรณี ที่ เ ป็ น เครื่ อ งจั ก รซึ่ ง ไม่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยด้ ว ยตั ว เอง เช่ น
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ เป็นต้น จาเป็นต้องขนย้ายโดยรถบรรทุกหรือรถบรรทุกลากจูง ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ระบุขอใช้รถบรรทุก หรือรถบรรทุกลากจูง ในแบบฟอร์ม สคก.๑-๑ ด้วย โดยไม่ต้อง
เขียนแบบฟอร์มดังกล่าวอีก
๒. การใช้งานและการรายงาน “ผู้ขอใช้” เมื่อได้รับเครื่องจักรไว้ใช้งานแล้ว จะต้องมีการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวัน โดยใช้แบบฟอร์ม สคก.๑-๒ ผู้รายงานอาจเป็นพนักงาน
ขับรถ หรือผู้ขอใช้เครื่องจักรซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรแต่ละคันให้ละเอียด
ครบถ้วนแล้วรวบรวมรายงานดังกล่าว ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเครื่องจักรทราบเป็นระยะๆ
อย่ างสม่าเสมอ เพื่อจะได้รู้ ถึงสถานะและปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรแต่ล ะคันตลอด เพื่อเป็น
ประโยชน์ แ ละสะดวกในการควบคุ ม ติ ด ตามการบ ารุ ง รั ก ษา เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 “ให้ส่วนราชการจัดให้มี
สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัด และรถอารักขา ใช้ใช้ตามแบบ 4
ท้ายระเบียบนี้” ส่วนราชการต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง”
๓. การส่ งคื น เครื่ องจั ก ร “ผู้ ขอใช้ ” ได้ ใช้ เครื่อ งจั กรจนครบก าหนดหรื องานแล้ ว เสร็ จ
เรียบร้อยจะต้องส่งคืนเครื่องจักรนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเครื่องจักรทันที โดยขอให้ปฏิบัติ
ตามขั้นการส่งคืน ดังต่อไปนี้
๓.๑ “ผู้ส่งคืน” ต้องทาความสะอาดเครื่องจักร พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร
โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบ สาเนาใบขอใช้/ส่งคืนเครื่องจักร (สคก.๑-๑)
๓.๒ เมื่อเครื่องจักรถึงที่หมายแล้ว ให้ ”หน่วยรับ” ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอีกครั้ง
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดการตรวจสภาพในส่วนของหน่วยรับ
๑๙

๔. การทาประวัติเครื่องจักรเมื่อได้รับเครื่องจักรเพิ่มเติมหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล โดยกรอกใน
แบบฟอร์ม สารวจประวัติเครื่องจักร (สคก.๔-๓) และลงทะเบียนครุภัณฑ์ ในแบบฟอร์ม ทะเบียน
ครุภัณฑ์ (สคก.๔-๔)
5. ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หมวดบารุงทางหลวงชนบทสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 10 แบบฟอร์มตามภาคผนวก ค

๒๐

รูปที่ ๔ ขั้นตอนการขอใช้เครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 1
ผู้ขอใช้/รับรองการใช้

ขอใช้ เดือนละ 1 ครั้ง
(หรือตามที่ผู้อนุมัติได้รับมอบอานาจ)

ขั้นตอนที่ 2
ผู้ตรวจสอบ/จัดรถ/ผู้รับผิดชอบ
ไม่อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3
ผอ.ขทช. อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 4

อนุมัติ
ผู้จ่าย/รับรถ
(หน่วยเครื่องกล/ผู้ได้รับมอบหมาย)

ตรวจสภาพรถ เครื่องมือ อุปกรณ์

ผู้ส่งคืน/รับคืน
ผู้ขอใช้/หัวหน้าชุดซ่อม

ตรวจสภาพรถ เครื่องมือ อุปกรณ์
ระบุสภาพรถ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

รายงานให้ ผอ.ขทช.
ทราบ

หมายเหตุ : ขอให้พิจารณาการมอบอานาจการขอใช้เครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงาน ครั้งละ ๑ ปี หรือ ส่งมอบ
เครื่องจักรชุดมาตรฐานงานซ่อมบารุงให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ บทช.

๒๑

การซ่อมบารุงเครื่องจักร
หมายถึ ง การกระท าต่อ เครื่ องจั กรโดยตรงเช่ นอุ ปกรณ์ห รื อชิ้ นส่ ว นที่ ช ารุ ด เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อบกพร่องหรือเพื่อป้องกันการชารุดของชิ้นส่วนโดยการปรับแต่ งหรือเปลี่ยน เพื่อให้เครื่องจักรมี
สมรรถนะความพร้ อ มใช้ ง านสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ทั้ ง ต่ อ บุ ค ลากรและต่ อ
สภาพแวดล้อม
ขั้นตอนการซ่อมบารุงเครื่องจักร
๑. เครื่ อ งจั ก รช ารุ ดหรื อ ใกล้ ถึ งก าหนดการบ ารุง รั กษาตามกาหนดใช้ ง านพนัก งานขั บ
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ผู้ ข อใช้ เ ครื่ อ งจั ก รเป็ น ผู้ แ จ้ ง ซ่ อ มในแบบฟอร์ ม “ใบแจ้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก ร”
(สคก.๒-๑) โดยบอกลักษณะอาการชารุดหรือจานวนชั่วโมง,ระยะทางใช้งานที่จะทาการบารุงรักษา
ดูจากบัตรการบารุงรักษา
๒. ตรวจสอบเครื่องจักรชารุดระบบอะไร และรายละเอียดการทาการซ่อมหรือรหัสการ
บ ารุ ง รั ก ษา และรายละเอี ย ดในแต่ ล ะรหั ส การบ ารุ ง รั ก ษาโดยผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบ
๓. พิจารณาขีดความสามารถในการซ่อมและความจาเป็นใช้งานเครื่องจักรเร่งด่วนต้องจ้าง
ซ่อมทั้งหมดหรือบางระบบ ผอ.เครื่องกล,หน.เครื่องกล หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
๔. เสนอขออนุมัติข้อสั่งการอื่น โดย ผอ.ขทช.หรือ ผส.ทช.
๕. เมื่อดาเนินซ่อมบารุงรักษาแล้วเสร็จตรวจสภาพเครื่องจักรหลังการซ่อมบารุงปิดงานสรุป
การซ่อมบารุงและค่าใช้จ่ายการซ่อมบารุง โดยผู้ตรวจสอบเครื่องจักรหรือผู้ได้รับมอบหมาย
๖. เมื่อสรุปปิดงานการซ่อมบารุงและค่าใช้จ่ายให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรหรือผู้ได้รับมอบหมาย
กรอกรายละเอียดการซ่อมบารุงเครื่องจักรในแบบฟอร์ม “แบบประวัติการซ่อมบารุงเครื่องจักร”
(สคก.๒-๓) ทุกครั้ง
ข้อควรทราบ
ในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ราชการและเครื่องจักร หมวดบารุงทางหลวงชนบท
จะต้องจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ราชการและเครื่องจักรแต่ละคันโดยแยกแฟ้มเก็บคันละ
เล่ม โดยในแต่ละแฟ้มต้องประกอบด้วยอาทิ เช่น
1. เอกสารตั้งแต่การได้มาของรถยนต์ราชการและเครื่องจักรแต่ละคัน
2. ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทุกครั้ง
3. แบบประวัติการซ่อมบารุงเครื่องจักร (สคก.๒-๓) ติดไว้ที่ด้านในแฟ้มด้านซ้าย
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23
กาหนดว่า “ผู้ใดกระทาการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทาการ
โดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วน
ราชการนั้น"

๒๒

รูปที่ 5 ขั้นตอนการซ่อมบารุงเครื่องจักร
ขั้นตอนที่ 1

กาหนดการซ่อมบารุง/ชารุด
(พนักงานขับเครื่องจักร/ผูค้ วบคุม
เครื่องจักร)

แบบฟอร์ม สคก.๒-๑

ชุด)
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมบารุง
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

พิจารณาการซ่อมบารุงเครื่องจักร

ไม่อนุมัติ

ผอ.ขทช. อนุมัติ
อนุมัติ

ดาเนินการจัดชื้อ/จัดจ้าง
ขั้นตอนที่ 6
ดาเนินการซ่อมบารุง
(หน่วยเครื่องกล/ผู้รับจ้าง)
ขั้นตอนที่ 7
ตรวจรับพัสดุ
ขั้นตอนที่ 8

ตรวจสอบสภาพหลังจากการซ่อมบารุง
และสรุปงานซ่อมบารุง
(ผู้รับมอบ)

แบบฟอร์ม สคก.๒-๑

กรอกรายละเอียดการซ่อมบารุง
(ผู้รับมอบ)

แบบฟอร์ม สคก.๒-๓

ขั้นตอนที่ 9

๒๓

บันทึก

บทที่ ๔
การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ทางไกล
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราวและหรือกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณและไม่มี
การเพิ่มค่าจ้างประจาปี
งบประมาณ รายจ่ายจาแนกออกเปน ๕ ประเภทรายจ่าย ดังนี้
(๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
(๒) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ ายที่จ่ ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
(๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่ จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
(๔) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุน
การศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
(๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
ในส่วนของหมวดบารุงทางหลวงชนบท จะได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหมวด
บารุงทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน โดยสามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้
(๑) ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เบิกจ่ายจาก งบลงทุน ค่าบารุงปกติผิวทางลาดยาง
(๒) ลู ก จ้ างชั่ว คราวรายเดื อน เบิ กจ่า ยจาก งบลงทุน ค่า บารุ งปกติ (ค่า จ้า งชั่วคราว
รายเดือน)
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ที่
แก้ไข (ฉบับที่ 2 ) และ(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2539)
ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องจ้างภายใต้กรอบอัตรากาลังที่ได้รับ โดยดาเนินการ ดังนี้
(๑) การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

๒๔

(๑.๑) หมวดบารุงทางหลวงชนบท ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน และสารวจความ
ต้องการของลูกจ้างชั่วคราว โดยตรวจสอบกรอบอัตราจ้า งตามที่กรมกาหนดและงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
(๑.๒) หมวดบารุงทางหลวงชนบท รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ้าง ดังนี้
- ใบสมัคร/คุณวุฒิ/สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์/ใบอนุญาตขับรถ(พนักงานขับรถ)
- สาเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย)
(๑.๓) หมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบท ท าบัน ทึ กขออนุมั ติ จ้า งลู กจ้ า งชั่ ว คราว พร้ อ ม
เอกสารหลักฐาน เสนอผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดที่กากับ
(๑.๔) แขวงทางหลวงชนบท ตรวจสอบเอกสาร อัตราจ้าง พิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นเสนอต่อ ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท
(๑.๕) สานักงานทางหลวงชนบท พิจารณาเห็นชอบ
(๑.๖) แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ออกคาสั่ง จ้างลูกจ้างชั่วคราว กาหนดระยะเวลา
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
(๒) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(๒.๑) ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
(๒.๒) จัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ประจาวัน
(๒.๓) สรุปรายงานปฏิบัติงานประจาเดือนของลูกจ้างชั่วคราว
(๓) การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการขออนุมัตเิ บิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ดังนี้
(๓.๑) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวและเงินประกันสังคม
(๓.๒) สาเนาคาสั่งจ้าง
(๓.๓) สาเนาใบอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
(๓.๔) รายงานการปฏิบัติงานประจาเดือน
(๓.๕) หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง หักเงินสะสม ๕% ของค่าจ้าง
เมื่อแขวงทางหลวงชนบท ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวแล้ว หน่วยงาน
ลงทะเบียนตัดยอดเงินขอเบิกจ่าย จากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้ทราบยอดเงินคงเหลือ
ของหน่วยงาน

๒๕

รูปที่ 6 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
ขั้นตอนที่ 1

ขออนุมัติจ้าง ผอ.บทช.
ขั้นตอนที่ 2

พิจารณาให้ความเห็น ผอ.ขทช.
ไม่อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3

ผส.ทช.
เห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4

คาสั่งจ้าง ผอ.ขทช.
ขั้นตอนที่ 5

รายงานการปฏิบัติงาน ผอ.บทช.
ขั้นตอนที่ 6

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผอ.บทช.
ขั้นตอนที่ 7

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผอ.
ขทช.

๒๖

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่าง การเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน
ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่าย
ให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการทางาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรมทางหลวงชนบท
ตามคาสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๒๒๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภาคผนวก ฉ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบอานาจให้ ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบท ปฏิบัติแทนอธิบดี
กรมทางหลวงชนบท โดยให้มีอานาจในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
1. กรณี ผอ.บทช.และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางร่วมกัน เดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้เสนอ
ผู้บังคับบัญชา ผอ.ขทช./ผส.ทช. เป็นผู้อนุมัติ
2. กรณี ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เดินทางไปปฏิบัติราชการ
ให้ ผอ.บทช. เป็นผู้อนุญาตก่อน แล้วเสนอให้ ผอ.ขทช./ผส.ทช. เป็นผู้อนุมัติ
3. กรณี ลูกจ้างชั่วคราวรายวันไปปฏิบัติราชการ ให้เสนอ ผอ.บทช. เป็นผู้อนุญาตไปปฏิบัติ
ราชการ
สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง
- ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสานักงานได้เมื่อเสร็จสิ้นจากการ
ปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน การ
เดินทางไปราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของราชการเท่านั้น
การเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ
๑. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
๒. การเดินทางไปราชการประจา
๓. การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่า
ระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทานองเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ ได้แก่
- ข้าราชการ
๒๗

- ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ในส่วนของหมวดบารุงทางหลวงชนบทเนื่องจากเป็นการปฏิบัติราชการในพื้นที่การนับเวลา
เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ดาเนินการดังนี้
- ให้นับตั้งแต่ออกจากที่อยู่หรือที่ทางานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทางานปกติ
- ให้ใช้สิทธิการเบี้ยเลี้ยงอัตราครึ่งวัน ๑๒๐ บาท ต่อวัน (ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง)
- กรณีต้องมีเหตุอันจาเป็นซึ่งไม่สามารถกลับสานักงานได้ เช่น ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ระเบียบฯ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง
- ให้ เริ่ ม นั บ เวลาตั้งแต่เริ่ มออกเดิ นทางจากที่พักหรื อสถานที่ ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา
เดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
- กรณีพักแรมให้นับ ๒๔ ชม. เป็น ๑ วัน ส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชม. แต่นับได้เกิน ๑๒ ชม. ให้
นับเป็น ๑ วัน
- กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง ๒๔ ชม. แต่นับได้เกิน ๑๒ ชม. เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ๑ วัน
ส่วนที่ไม่ถึง ๑๒ ชม. แต่นับได้เกิน ๖ ชม. ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน
- กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ
ราชการ (๐๘.๓๐ น.)
- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/พักผ่อน ให้นับถึง
สิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ (๑๖.๓๐ น.)
- กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่ าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน ๑๐ วัน โดยต้องมีใบรับรอง
แพทย์ ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
วิธีคานวณค่าเบี้ยเลี้ยง
- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม ๒ วัน และนับได้ ๒ วัน ๑๓ ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยง
ได้ ๓ วัน เนื่องจาก ๑๓ ชั่วโมง เกิน ๑๒ ชั่วโมง จึงนับได้อีก ๑ วัน
- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม ๒ วัน และนับได้ ๒ วัน ๗ ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้
๒ วัน เนื่องจาก ๗ ชั่วโมง ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง
- การขออนุมัติเดินทางไม่ควรติดต่อกัน เกิน ๙๐ วัน
ตัวอย่าง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ – ๒๘
กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ถือว่าเป็นการขออนุมัติติดต่อกัน
หมายเหตุ กรณีต้องมีเหตุอันจาเป็นซึ่งไม่สามารถกลับสานักงานได้ เช่น ต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ระเบียบฯที่กาหนด
๒๘

รูปที่ 7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน
ขั้นตอนที่ 1

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ไม่อนุญาต
ขั้นตอนที่ 2

ผอ.บทช.
(อนุญาต)
อนุญาต

ไม่อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 3

อนุมัติ
ผอ.ขทช.
อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 5

ขออนุมัติเบิกจ่าย
ขั้นตอนที่ 6

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผอ.ขทช.

๒๙

รูปที่ 8 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ขั้นตอนที่ 1

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ไม่อนุญาต
ขั้นตอนที่ 2

ผอ.บทช.
(อนุญาต)
อนุญาต

ขั้นตอนที่ 3

ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4

รายงานผลการปฏิบัติงาน

๓๐

การใช้โทรศัพท์ทางไกล
ในการใช้โทรศัพท์พื้นฐานและการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของหมวดบารุงทางหลวงชนบท ขอให้
ดาเนินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. การจัดหาโทรศัพท์
๑.๑ ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ
๑.๒ การรับบริจาค (ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินและทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๑ (๔) วรรคสอง
๑.๓ ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ในนามหมวดบารุงทางหลวงชนบท
๒. การขออนุมติใช้โทรศัพท์ทางไกล
๒.๑ บุคลากรที่มีความประสงค์ขออนุมัติใช้โทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่องานราชการต้อง
เขียนใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกลตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก ง
๒.๒ นาใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล ต่อ ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวง
ชนบท เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ (ได้รับมอบอานาจตามคาสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๑๑๑๑/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖)
๒.๓ เมื่ออนุมัติแล้วให้จัดเก็บใบขออนุมัติดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบในการเบิกจ่ายค่า
โทรศัพท์ ต่อไป
๓. การจัดทาทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล
๓.๑ ให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการใช้โทรศัพท์จัดทาทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์/โทรศัพท์
เคลื่อนที่ประจาหน่วย ตามแบบฟอร์ม ภาคผนวก ง
๔. การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
๔.๑ เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้โทรศัพท์ตรวจสอบความถูกต้องใบแจ้งหนี้กับทะเบียนคุม
การใช้โทรศัพท์
๔.๒ สรุปรายงานการใช้โทรศัพท์ ยกเว้นโทรศัพท์เคลื่อนที่
๔.๓ ทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ เสนอผู้อานวยการแขวงหลวงชนบทจังหวัด
พร้อมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
๔.๓.๑ กรณีโทรศัพท์พื้นฐานประจาสานักงาน
- ใบแจ้งหนี้
- รายงานการใช้โทรศัพท์ประจาหมายเลขตามใบแจ้งหนี้
๔.๓.๒ กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จชาระเงิน

๓๑

รูปที่ ๙ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

จัดหาโทรศัพท์

ขออนุมัติใช้โทรศัพท์
ไม่อนุมัติ

ขั้นตอนที่ ๓
ผอ.บทช. อนุมัติ
อนุมัติ
ขั้นตอนที่ ๔
ลงทะเบียนคุม

๓๒

บันทึก

บทที่ 6
สรุปข้อตรวจพบของหมวดบารุงทางหลวงชนบท
ข้อสังเกตที่สานักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท ที่ตรวจพบเจอบ่อยๆ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา
1. ดาเนินการจัดซื้อก่อนได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ เช่น การจัดซื้อน้าดื่ม หนังสือพิมพ์
2. จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระเบียบกาหนด โดย
(๒.๑) ระบุเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องซื้อหรือจ้างไม่ชัดเจน
(๒.๒) ระบุราคาวัสดุที่ต้องการซื้อไว้ในรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ พัสดุกาหนด ในการจัดทา
ใบตรวจรับพัสดุ
(๓.๑) ไม่ระบุสถานที่ตรวจรับพัสดุ
(๓.๒) ไม่ระบุรายละเอียดและวันที่ตรวจรับพัสดุ
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุไม่รายงานผลการตรวจรับ
พัสดุให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ด้านการควบคุมวัสดุ
1. ณ สิ้นปีงบประมาณ บทช.ไม่สรุปการรับ-จ่ายวัสดุที่ไม่มียอดคงเหลือรายงานให้กับ ขทช./
สานัก ต้นสังกัดทราบ
2. ไม่จัดทาบัญชีควบคุมวัสดุ
3. ไม่จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงกรณีไม่มีภาชนะที่ใช้เก็บรักษา
4. รูปแบบบัญชีควบคุมวัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ กวพ.กาหนด และไม่เป็นปัจจุบัน
5. นาวัสดุหลายๆ ชนิดมาจัดทาไว้ในบัญชีเดียวกัน เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน
น้ามันหล่อลื่น
6. จัดทาบัญชีคุมวัสดุชนิดเดียวกันที่จัดซื้อในราคาแตกต่างกันแยกเป็น 2 บัญชี ทาให้ยากต่อ
การบันทึกข้อมูลตัดจ่าย และบางครั้งทาให้การบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
7. บันทึกข้อมูลในบัญชีคุมวัสดุไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ในช่อง “รับจาก/จ่ายให้” และช่อง
“เลขที่เอกสาร”
8. บันทึกรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบถ้วนทุกรายการในใบส่งของ
9. วัสดุคงเหลือในคลังไม่เท่ากับจานวนคงเหลือในบัญชีมีทั้งสูงกว่าบัญชีและน้อยกว่าบัญชี
10. หัวหน้าหน่วยพัสดุไม่ได้เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
11. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุไม่ใช่ข้าราชการ
12. ไม่จัดทาใบเบิกวัสดุ
13. ใบเบิกไม่ได้กาหนดเลขที่
๓๓

การควบคุมการซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องจักรกล
1. บันทึกข้อมูลในใบแจ้งซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (แบบ สคก. 2 - 1) ไม่ครบถ้วนโดยจะไม่
บันทึกข้อมูลข้อ 4 ตรวจสภาพหลังซ่อมบารุง ข้อ 5 การปิดงาน/สรุปการซ่อมบารุง/ค่าใช้จ่าย
2. จัดทาแบบประวัติการซ่อมบารุงเครื่องจักร (สคก.2-3) รวมต่อเนื่องหลายคัน ไม่ได้แยกเป็น
ทะเบียนละคัน
3. ไม่จัดทาใบขอใช้/ส่งคืนเครื่องจักร (สคก.1-1)
4. ไม่พบใบแจ้งซ่อมบารุงเครื่องจักร (สคก.2-1)
5. ไม่พบการบันทึกแบบประวัติการซ่อมบารุงเครื่องจักร (สคก.2-3)
6. ในระหว่างวันที่เริ่มงานซ่อมถึงวันที่งานเสร็จมีข้อมูลการใช้งานรถยนต์จากบันทึกการใช้
รถยนต์ประจาวัน
การควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล
1. ไม่มีการใช้โทรศัพท์ทางไกลแต่มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และไม่ได้จัดทาทะเบียนคุม
2. ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์มีช่องไม่ครบถ้วนตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
3. บันทึกข้อมูลการใช้ไม่ครบถ้วนตามการใช้งานจริง เช่น มีการโทรออกหลายครั้งติดต่อกันแต่
บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมเพียงครั้งเดียว
4. บันทึกข้อมูลการใช้โดยคัดลอกจากใบแจ้งหนี้
ตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑ์
1. ไม่จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2. ไม่ระบุรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์
3. รหัสที่ตัวครุภัณฑ์ไม่ตรงกับรหัสในทะเบียนคุมทรัพย์สิน

๓๔

ภาคผนวก ก
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ตัวอย่าง
หน่วยงาน หมวดบารุงทางหลวงชนบท..................
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
1. เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อปฏิบัติงานซ่อมบารุงถนนโครงข่ายของหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล ที่ชารุด เป็น หลุม
เป็นบ่อให้มีสภาพดี และเกิดความสะดวกปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา ในสายทางของหมวดบารุงทางหลวงชนบท...........................
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ยาง CMS – 2h จานวน 20 ถัง ถัง ละ 4,794 บาท เป็นเงิน 95,712.๐๐ บาท
(เก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
3. กาหนดระยะเวลาส่งมอบ/แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน - วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง
เป็นเงิน 95,712 บาท
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

(.......................................................)
ชื่อ...............................................
ตาแหน่ง.....................................

ตัวอย่าง
หน่วยงาน หมวดบารุงทางหลวงชนบท..................
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1. เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้สารองจ่ายให้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและออกตรวจสอบ
ติดตามงานของหมวดบารุงทางหลวงชนบท..............
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
น้ามันดีเซล จานวน 2,500 ลิตร ลิตรละ 25.60 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท
(หกหมื่นสี่พันบาทถ้ว น)
3. กาหนดระยะเวลาส่งมอบ/แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน - วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง
เป็นเงิน 64,000บาท
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

(.......................................................)
ชื่อ...............................................
ตาแหน่ง.....................................

ตัวอย่าง
หน่วยงาน หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
1. เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อใช้ในการซ่อมบารุงทางหลวงชนบทในกิจกรรมบารุงรักษาทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหมวดบ ารุง ทางหลวงชนบทพล ที่ช ารุด เป็น หลุม เป็น บ่อ ให้อ ยู่ใ นสภาพดี และเพื่อ อานวยความ
สะดวกให้ป ระชาชนผู้ใ ช้เ ส้น ทางในการสัญจรไป-มา เกิดความสะดวกและปลอดภัย สูงสุดทั้งในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
หินคลุ ก จานวน 100 ลบ.ม. ลบ.ม. ละ 755 บาท เป็นเงิน 75,500.๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. กาหนดระยะเวลาส่งมอบ/แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน - วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง
เป็นเงิน 75,500 บาท
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

(.......................................................)
ชื่อ...............................................
ตาแหน่ง.....................................

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๕๘๖๙ โทรสาร.๐๔๓-๔๖๗๑๘๙
ที่ คค ๐703.05/บทช.1/
วันที่
………………… 2560
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบซือ้ วัสดุก่อสร้างประเภทหิน
เรียน อธิบดี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ด้วยหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล มีความจาเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน จานวน
100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกขออนุมัติหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล ที่ คค ๐๗03.05/
บทช.๑/...................... ลงวันที่ ............................................
เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้พิจารณาแล้วขอรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25
(5) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 และ ข้อ 5
จึงรายงานขอซื้อดังนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องซื้อ
เพื่อใช้ในการซ่อมบารุงทางหลวงชนบทในกิจกรรมบารุงรักษาทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล ที่ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้อยู่ในสภาพดี และเพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา เกิดความสะดวกและปลอดภัย สูงสุดทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. รายละเอียดของพัสดุ
หินคลุก จานวน 100 ลบ.ม.
ลบ.ม. ละ 755 บาท
๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง จานวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วงเงินที่จะซื้อ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน - วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ดาเนินการ ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
/8. ข้อเสนอ…..

ตัวอย่าง
-28. ข้อเสนออื่นๆ
เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สาหรับการซื้อ เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนี้
ผู้ตรวจรับพัสดุ
- นาย................................................... ตาแหน่ง ...........................

ผู้ตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ).........................................................
(……………………………………..)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ลงชื่อ)...................................................
(……………………………………..)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นชอบ/อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

( นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติ )
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำควำมซื่อสัตย์ ขจัดกำรทุจริต”

ตัวอย่าง

คาสั่งกรมทางหลวงชนบท
ที่ ขทช.ขอนแก่น /

/๒๕60

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สาหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
…………………………………..
ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยหมวดบ ารุ งทางหลวงชนบทพล มี ความประสงค์จะซื้อวั สดุ
ก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สาหรับการ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ตรวจรับพัสดุ
- นาย............................................... ตาแหน่ง ........................... ผู้ตรวจรับพัสดุ
อานาจและหน้าที่
ทาการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ........................... พ.ศ. ๒๕60

(นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติ)
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ ผู้ตรวจรับพัสดุ หมายถึง ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจา ,พร. ที่ไม่มีหน้าเกี่ยวกับงานพัสดุ เช่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ หัวหน้าหน่วยพัสดุ

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำควำมซื่อสัตย์ ขจัดกำรทุจริต”

ตัวอย่าง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
…………………………………..
ด้ ว ย กรมทางหลวงชนบท โดยหมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบทพล ได้ มี โ ครงการซื้ อ วั ส ดุ
จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จากัด พหลทราน
สปอร์ต (ขายปลีก ,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ........................... พ.ศ. ๒๕60

(นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติ)
ผู้อานวยการหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำควำมซื่อสัตย์ ขจัดกำรทุจริต”

ตัวอย่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โทร 043-210120
ที่ คค ๐๗03.05/บทช.1/
วันที่
.................. 2560
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ขอรายงานผลการพิจารณา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
รายการพิจารณา
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ

ผู้ชนะการเสนอราคา
หจก.พหลทรานสปอร์ต

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

75,500

75,500

75,500

75,500

(หินหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล)
รวม

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
กรมทางหลวงชนบท โดยหมวดบารุงทางหลวงชนบทพล พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคา
ดังกล่าว
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อจ้าง เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษาอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

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

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำควำมซื่อสัตย์ ขจัดกำรทุจริต”

ตัวอย่าง
ใบสั่งซือ้
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจากัด พหลทรานสปอร์ต
25 หมู่ที่ 6 ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0-3636-9384
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0193547001322
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 1150361778
ชื่อบัญชี หจก.พหลทรานสปอร์ต
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี

ใบสั่งซื้อ เลขที่ พล
/2560
วันที่
...................... 2560
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
ที่อยู่ 44 หมู่ 14 ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-465189

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด พหลทรานสปอร์ต ได้เสนอราคาไว้ต่อ หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น
ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้
ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
ลาดับที่
รายการ
จานวน
หน่วย
(บาท)
(บาท)
1 หินคลุก
100
ลบ.ม.
755
75,500.00

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

70,560.75
4,939.25
75,500.00

การซื้อ/จ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1 กาหนดส่งมอบภายใน - วันทาการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ/จ้าง
2 ครบกาหนดส่งมอบวันที่...........................
3 สถานที่ส่งมอบ หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล เลขที่ 157 ม.2 ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
4 ระยะเวลารับประกัน
5 สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกาหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ - ของราคาสิ่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100.00 บาท
6 ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณีนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ทุกประการ
7 กรณีงานจ้าง ผู้จ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างอีกทดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วน
ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้รับอนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่งดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้
รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความรับผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างช่วงงานแต่บางส่วน
โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
หมายเหตุ
1
2

การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่........................................ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ หมวดบารุงทางหลวงชนบทพล
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น โดยวิธีเจาะจง
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สั่งซื้อ
(นางสาวภัทรปภา อินทนิล)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที.่ ..........................................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับใบสั่งซื้อ
วันที.่ ..........................................................................

ตัวอย่าง

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หมวดบารุ ง ทางหลวงชนบทพล
วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕60

ตามหนังสือสัญญาเลขที่..............ลงวันที่ ............................................. หมวดบารุงทางหลวงชนบท
พล แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้ตกลกลงซื้อ กับบริษัท.....................สาหรับโครงการซื้อ..................โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น...................................(...............................................)
ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎว่า
ผลการตรวจรับ
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
ค่าปรับ
มีค่าปรับ
ไม่มีค่าปรับ

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ..........................
เลขที่สัญญา................................
เลขคุมการตรวจรับ.....................

ภาคผนวก ข
การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์

ใบเบิกวัสดุ
เลขที่…………..……..
วันที…่ ………..……..................................................
เรียน หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง.......................................สังกัด.........หมวดบารุงทางหลวงชนบท........
มีความประสงค์ขอเบิกวัสดุ เพือ่ ใช้ในงานซ่อมบารุงปกติ ดังรายการต่อไปนี้
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

หน่วย

หมำยเหตุ

รวมเบิก .................รายการ
ลงชื่อ ………………………………………( ผู้เบิก)
(………………………………………...)
ตาแหน่ง……………………………………..

ลงชื่อ............................................ผู้สั่งจ่าย
(………………………………………...)
ตาแหน่ง

หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ลงชื่อ................................................ผู้จ่าย
(………………………………….)

ตาแหน่ง

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับของ
(…………………….………………….)
ตาแหน่ง
ลงชื่อ.........................................................ผู้ลงทะเบียน
(…………………………………………)
ตาแหน่ง

สวนราชการ แขวงทางหลวงชนบท
หนวยงาน หมวดบํารุงทางหลวงชนบท

แผนที…่ …………………………….…………
ประเภท………..……………….............………ชื่อหรือชนิดวัสดุ……………….................................…………….………………………………รหัส………….……….…………………….…………
ขนาดหรือลักษณะ……………………………………………………………………………………………..……………………………………จํานวนอยางสูง………………………..………………………..
หนวยที่นับ……………………………………….ที่เก็บ
หมวดบํารุงทางหลวงชนบท
จํานวนอยางต่ํา…………………………….…..……………….
วันเดือนป
รับจาก/จายให
เลขที่เอกสาร
ราคาตอหนวย
จํานวน
หมายเหตุ
บาท
รับ
จาย
คงเหลือ
(ในสายทาง)

บัญชีวัสดุ

คําอธิบายการลงรายการบัญชีวัสดุ
๑. ใหกรอกเลขแผนที่ตามลําดับชนิดวัสดุ และทับดวยลําดับหนาบัญชีของชนิดนั้น ในกรณีใชแผน
เดียวไมพอ เชน มีวัสดุ ๑๐๐ ชนิด ควรใหลําดับเลขแผนที่ ๑ ถึง ๑๐๐ ชนิดใดลงบัญชีหนาเดียว
ไมพอใหทําเครื่องหมาย “ทับ (/) “ แผนที่ ๑ หนา ๑ ก็กรอกวา ๐๐๑/๑ หนา ๒ ก็กรอกวา
๐๐๑ /๒ เปนตน
สําหรับหนวยงานที่มีวัสดุจํานวนมากชนิด ควรใหลําดับประเภท ชนิด และหนา เพื่อทราบวา
ประเภทใดมีกี่ชนิด เชน ประเภทลําดับที่ ๑ ชนิดที่ ๙๙ หนา ๑ ก็กรอกวา ๐๑/๐๙๙/๑
๒. ใหระบุชื่อหนวยงานซึ่งทําหนาที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพื่อจายใหแกหนวยงานอื่น
๓. ใหระบุประเภทของวัสดุตามที่กําหนดในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ
๔. ใหระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เชน ดินสอดํา ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เปนตน และหาก
หนวยงานใดตองการแยกชนิดยอยลงไปอีก โดยจัดทําบัญชีควบคุมยอยลงไปก็ได เชน ดินสอคํา
๒ บี ดินสอดํา ๔ บี ดินสอสีเขียว เปนตน
๕. ใหระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว (ถามี)
๖. ใหระบุหนวยตามลักษณะของวัสดุและปริมาณที่ใช เชน หนวยพัสดุกลาง อาจใชกับหนวยนับ
ของดินสอเปนโหล หนวยงานยอยอาจใชหนวยนับของดินสอเปนแทง แตทั้งนี้หนวยนับสําหรับ
ชองรับ ชองจาย และชองคงเหลือจะตองเปนอยางเดียวกัน
๗. ใหระบุจํานวนอยางสูงที่สมควรจะเก็บไวในคลังพัสดุ และจํานวนอยางต่ําที่หากไมจัดหาเพิ่มเติม
จะทําใหงานของทางราชการเสียหาย
๘. ใหลงเลขที่เอกสารตามลําดับที่รับหรือจาย แลวแตกรณี โดยควรแยกเปนเอกสารฝายรับ (ร.)
และเอกสารฝายจาย (จ. ) และใหลงเลขที่ลําดับที่ ๑ ใหม เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม ฝายรับ
เริ่มตั้งแตลําดับ ร.๑ , ร.๒, ร.๓ ฯลฯ ฝายจายเริ่มตั้งแต จ.๑ , จ.๒ , จ.๓ ฯลฯ

ส่วนที่ 1

สคก. 3-4

เลขที่...................................

สมุดเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วันที่............................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน..........................................................................................................................................
ขอเบิกน้ํามันเพื่อ........................................................................................................................................
เครื่องจักรหมายเลขรหัส/ทะเบียน............................................................................................................
เลขมิเตอร์....................................................................................................................................................ก.ม./ช.ม.
เชื้อเพลิง
หล่อลื่นและอื่น ๆ
เบนซิน........................ลิตร
เครื่อง..........................ลิตร
ดีเซล...........................ลิตร
เกียร์............................ลิตร
............................................
............................................
............................................

เล่มที่....................................

ส่วนที่ 2

หมายเหตุ : ห้ามใช้ 1 คัน 1 เล่ม ให้ใช้เรียงลําดับไปจนกว่าจะหมดเล่ม

ผู้เบิก.....................................................
ผู้เบิก..........................................................
ผู้จ่าย..........................................................
(.....................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
ผู้รับรอง................................................ ผู้อนุมัติ.................................................. ผู้รับรอง..................................................... ผู้อนุมัติ....................................................... ผู้รับ............................................................
(....................................................)
(.................................................)
(.........................................................)
(........................................................)
(.........................................................)
วันที่รับ.......................................................

เลขที่.......................................
วันที่..................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................................................................
ตําแหน่ง...........................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน................................................................................................
ขอเบิกน้ํามันเพื่อ..............................................................................................
เครื่องจักรหมายเลขรหัส/ทะเบียน..................................................................
เลขมิเตอร์...................................................................................ก.ม./ช.ม.
เชื้อเพลิง
หล่อลื่นและอื่น ๆ
เบนซิน........................ลิตร
เครื่อง..........................ลิตร
ดีเซล...........................ลิตร
เกียร์............................ลิตร
.........................................
.........................................
.........................................

เล่มที่....................................

(ตัวขั้วติดเล่ม)

สคก. 3-5

วันที่

ปี

มค.

กพ.

หลักฐานอ้างอิง

มีค.

เมษ.

พค.

กค.

จํานวน
ได้สั่ง ได้รับ

มิย.

สค.

ตค.

ราคาต่อหน่วย
บาท
สต.

กย.

ได้จ่าย

พย.

รวม จํานวนอย่างสูง..................... ใช้กับ..............................
จํานวนอย่างต่ํา..................... ระบบ.............................
ของเก็บ................................. สั่งทุก.............................
จํานวน
รหัส/ทะเบียน
ลงชื่อ
คงคลัง ค้างจ่าย
เครื่องจักร

ธค.

บัตรดัชนี เลขที่...............................................................ชื่อสิ่งของ........................................................................หมายเลข...................................................... หมายเลขแทน...............................................................

บัตรดัชนี (STOCK CARD)

หัวข้อ

(คําอธิบาย)
บัตรดัชนี (สคก.3-5)
ความหมาย

บัตรดัชนีเลขที่
ชื่อสิ่งของ
หมายเลข

ระบุเลขที่ของบัตรดัชนีแต่ละใบ
ระบุชื่อของวัสดุอะไหล่ เช่น OIL FILTER เป็นต้น
ระบุหมายเลขประจําวัสดุไหล่ตามหนังสือคู่มืออะไหล่
(Part Catalog)
หมายเลขแทน
ระบุหมายเลขของวัสดุอะไหล่ที่สามารถใช้แทนกันได้ (ถ้ามี)
จํานวนอย่างสูง
ระบุจํานวนสูงสุดที่ควรจะมีในคลังพัสดุ
จํานวนอย่างต่ํา
ระบุจํานวนต่ําสุดที่ควรจะมีในคลังพัสดุ
ระบุหมายเลขช่องเก็บวัสดุอะไหล่ที่เก็บไว้ในคลังพัสดุ
ช่องเก็บ
เช่น A5 เป็นต้น
ใช้กับ
ระบุยี่ห้อ / รุ่นของเครื่องจักรที่ใช้อะไหล่ชนิดนี้
เช่น CAT / D6D
ระบบ
ระบุระบบของเครื่องจักรที่ใช้อะไหล่ชนิดนี้
สั่งทุก
ระบุประมาณการของช่วงเวลาที่ควรจะสั่งซื้อ
เช่น สั่งทุก 6 เดือน เป็นต้น
วันที่
ระบุวัน เดือน ปี ของหลักฐานอ้างอิงตามใบเบิก - ใบจ่าย
หลักฐานอ้างอิง
ระบุหลักฐานและเลขที่ของการรับ - กาจ่ายให้ถูกต้อง
จํานวนได้สั่ง
ระบุจํานวนที่ได้สั่งไปแล้วและอยู่ระหว่างการจัดหา
(ยังไม่ได้ของ)
จํานวนได้รับ
ระบุจํานวนที่ได้รับเข้าเก็บรักษาในคลังพัสดุ
ราคาต่อหน่วย
ระบุราคาต่อหน่วยของวัสดุอะไหล่
จํานวนได้จ่าย
ระบุจํานวนที่จ่ายออกจากคลังพัสดุ
ระบุจํานวนที่เหลือในคลังพัสดุหลังจากมีการรับ - การจ่ายแล้ว
จํานวนคงคลัง
(จํานวนคงคลัง = จํานวนคงคลังยกมา + จํานวนได้รับ
- จํานวนได้จ่าย)
จํานวนค้างจ่าย
ระบุจํานวนที่ไม่มีจ่าย (ไม่มีในคลังพัสดุ) หรือจ่ายได้
ไม่ครบตามจํานวนที่ขอเบิก
รหัส/ทะเบียนเครื่องจักร ระบุหมายเลขรหัส/ทะเบียนประจําเครื่องจักรที่ต้องการใช้
วัสดุอะไหล่รายการนี้
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ทางบัญชีพัสดุลงชื่อทุกครั้งที่มีการลงหลักฐาน

ผู้ดําเนินการ
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย

ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ - หลักฐานอ้างอิงของการรับ ให้ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ จํานวน ราคา
พร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานแนบไว้ เพื่อการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(๑๑)

วัน เดือน ปี

(๑๒)

ที่เอกสาร

(๑๓)

รายการ

(๑๔)

จานวน
หน่วย

(๑๕)

ราคาต่อ
หน่วย/ชุด/กลุ่ม

(๑๖)

มูลค่ารวม

(๑๗)

อายุการ
ใช้งาน

(๑๘)

อัตรา
ค่าเสื่อม
ราคา

(๑๙)

(๒๐)

ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา
ประจาปี
สะสม

(๒๑)

มูลค่าสุทธิ

(๒๒)

หมายเหตุ

ส่วนราชการ ............................(๑)................................................
หน่วยงาน................................(๒)................................................

ประเภท.....................(๓)..................รหัส....................(๔)..................................ลักษณะ/คุณสมบัติ..............................(๕).........................................รุน่ /แบบ.............................(๖)......................................
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ....................................(๗).............................................................ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค.............................................(๘)....................................................................
ที่อยู.่ ..............................................................(๙)...................................................................................โทรศัพท์.............................................................(๑๐)...................................................................
ประเภทเงิน  เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 เงินนบริจาค/เงินช่วยเหลือ
o อื่นๆ
วิธีการได้มา  ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ
 รับบริจาค

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

คาอธิบายทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน ๑ ใบต่อทรัพย์สิน ๑ รายการ
หรือต่อชุดต่อกลุ่มแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งานทรัพย์สินนั้น
(๑) ส่วนราชการ
(๒) หน่วยงาน
(๓) ประเภท

ให้ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด ในทีน่ ี้ คือ จังหวัดระยอง
ให้ระบุชื่อหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบทรัพย์สิน
ให้ระบุประเภทของทรัพย์สิน เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ตาม
การจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ
(๔) รหัส
ให้ระบุหมายเลขประจาทรัพย์สิน (ในทีน่ ี้จังหวัดระยองจะกาหนดให้)
(๕) ลักษณะ/คุณสมบัติ
ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน
(๖) รุ่น/แบบ
ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน
(๗) สถานทีต่ ั้ง/หน่วยงนทีร่ ับผิดชอบ ให้ระบุสถานทีต่ ั้งของทรัพย์สินหรือหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบทรัพย์สินนั้น
เช่น สถานทีต่ ั้ง (เลขที่..หมู่ท.ี่ ..ตาบล...อาเภอ...จังหวัด) /หน่วยงานรับผิดชอบ
(สานักงานจังหวัดระยอง/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)
(๘) ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค
ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
(๙) ทีอ่ ยู่
ให้ระบุทอี่ ยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาค เช่น
(เลขที่..หมู่ท.ี่ ..ตาบล...อาเภอ...จังหวัด)
(๑๐) โทรศัพท์
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้รับบริจาคทรัพย์สิน
(๑๑) วัน เดือน ปี
ให้ระบุวัน เดือน ปี ทีไ่ ด้รับทรัพย์สิน
(๑๒) ทีเ่ อกสาร
ให้ระบุเลขทีเ่ อกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน
(๑๓) รายการ
ให้ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพย์สิน เช่น อาคารสานักงาน เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
(๑๔) จานวนหน่วย
ให้ระบุจานวนหน่วยของทรัพย์สินต่อหนึ่งรายการ
(๑๕) ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม
ให้ระบถึงจานวนเงินทีแ่ สดงถึงราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด หรือต่อกลุ่มของ
ทรัพย์สิน
(๑๖) มูลค่ารวม
ให้ระบุจานวนเงินรวมของทรัพย์สินทัง้ หมด
(๑๗) อายุการใช้งาน
ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ่วนราชการ
ได้เลือกกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์กาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวง
การคลังกาหนดประกาศ
(๑๘) อัตราค่าเสื่อมราคา
ให้ระบุอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
(๑๙) ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาปี
(๒๐) ค่าเสื่อมราคาสะสม
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาทีส่ ะสมตั้งแต่ปีทเี่ ริ่มใช้ทรัพย์สินถึงปีปัจจุบัน
(๒๑) มูลค่าสุทธิ
ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปีทเี่ ริ่มใช้ทรัพย์จนถึง
ปีปัจจุบัน (กรณีทรัพย์สินใดมีมูลค่าไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องขึ้นเป็นบัญชี
สินทรัพย์ให้ใส่เครื่องหมายขีด (-) ตั้งแต่ช่องที่ (๑๗) ถึงช่องที่ (๒๑) )
(๒๒) หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การจาหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี เป็นต้น

ตัวอย่างการเบิกวัสดุ

ตัวอย่างการลงบัญชีวัสดุ

ภาคผนวก ค
การจัดการเครื่องจักรของหมวดบารุงทางหลวงชนบท

ใบขอใช้ / ส่งคืนเครื่องจักร
1.

ผู้ขอใช้

สคก. 1-1

วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ..................
เลขที่............................................
ส่วนราชการ..................................................................................................กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย.......................................................................................

เรียน อธิบดี
ข้าพเจ้า........................................................................................................ตําแหน่ง.................................................................................................
ขอใช้รถประเภท..........................................................................................ไป(สถานที่ใด)................................................................................................................
เพื่อ.................................................................................................................................................................................................มีคนนั่ง...................................คน
ในวันที่...............................................................เวลา.......................................น. ถึงวันที่............................................................เวลา..........................................น.
ผู้ขอใช้...............................................................
ผู้รับรอง...............................................................
ตําแหน่ง
พนักงานขับ/ผู้ขอใช้
ตําแหน่ง
(หัวหน้าชุดซ่อม)
2. ตรวจสอบ/จัดรถ
เห็นควรอนุญาตให้ใช้เครื่องจักร รหัส......................................................................มิเตอร์..............................พนักงานขับ..................................................................
ต้องใช้รถขนย้าย โดยใช้รถบรรทุกลากจูง รหัส.........................................................มิเตอร์...........................พนักงานขับ............................................
สภาพรถ
เครื่องมืออุปกรณ์ประจํารถ
สภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
มี จํานวน........................................รายการ (ด้านหลัง)
อื่น ๆ (ระบุ).....................................
ไม่มี
ผู้ควบคุม...................................................(หน่วยเครื่องกล/ผู้ได้รับมอบหมาย)
ผู้เห็นชอบ........................................................
ตําแหน่ง (ผอ.บทช./ผู้ได้รับมอบหมาย)
ตําแหน่ง....................................................
วันที่..........................................................
3. คําอนุมัติ

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

อนุมัติ
อื่น ๆ (ระบุ).....................................
ผู้อนุมัติ............................................................
ตําแหน่ง...........................................................ผอ.ขทช.(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท)
4.

การจ่ายรถ

วันที่.................................................................
5. การรับรถ

ได้จ่ายรถพร้อมอุปกรณ์ตามสภาพและรายการ
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้จ่าย.................................................................
ตําแหน่ง............................................................
(หน่วยเครื่องกล/ผู้ได้รับมอบหมาย)
วันที่.................................................................
6. การส่งคืน

ได้จ่ายรถพร้อมอุปกรณ์ตามสภาพและรายการ
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับ..................................................................
ตําแหน่ง............................................................
(ผู้ขอใช้/หัวหน้าชุดซ่อม)
วันที่.................................................................
7.

การตรวจรับคืน

ได้ส่งคืนรถพร้อมอุปกรณ์ประจํารถ
ได้ส่งคืนรถพร้อมอุปกรณ์ประจํารถ
สภาพพร้อมปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ครบ
มิเตอร์ขณะรับคืน..........................................................
สภาพชํารุด ดังนี้
อุปกรณ์ไม่ครบ
สภาพพร้อมปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ครบ
1)..................................... 1).....................................
สภาพชํารุดตามข้อ 6
อุปกรณ์ไม่ครบตามข้อ 6
2)..................................... 2).....................................
ผู้ส่งคืน.......................................................ผู้ขอใช้
ผู้รับคืน..............................................หน่วยเครื่องกล ผู้รับทราบ............................................ผอ.บทช.
ตําแหน่ง......................................................
วันที่............................................................

ตําแหน่ง............................................
วันที่..................................................

ตําแหน่ง..............................................
วันที่....................................................

รายละเอียดการชํารุด

รวม
ผู้บันทึก.............................................................
ตําแหน่ง............................................................

สคก. 1-2
ชนิด / ประเภท................................................................................................................................................
รหัส / ทะเบียน..............................................................................................................................................
หน่วยงาน / โครงการ................................................................................................................................................
ระหว่างวันที่......................................................................ถึงวันที่.................................................................
ออกเดินทาง
ระยะกิโลเมตร/ชั่วโมง กลับถึงสํานกังาน ระยะกิโลเมตร/ชั่วโมง รวมระยะทาง ชั่วโมง น้ํามันเชื้อเพลิง
ที่
ผู้ใช้รถ
สถานที่ไป
พนักงานขับ
วันที่ เวลา
เมื่อรถออกเดินทาง
วันที่ เวลา เมื่อรถกลับสํานักงาน ก.ม./ช.ม. ซ่อมบํารุง ดีเซล เบนซิน

แบบบันทึกการใช้รถยนต์/เครื่องจักรประจําวัน

(คําอธิบาย)
หัวข้อ

บันทึกการใช้รถยนต์/เครื่องจักรประจําวัน (สคก.1-2)
ความหมาย
ผู้ดําเนินการ

ชนิด / ประเภท
รหัส / ทะเบียน
หน่วยงาน / โครงการ
ระหว่างวันที่ถึงวันที่

ชนิด / ประเภทรถยนต์/เครื่องจักร
รหัส / ทะเบียนประจํารถยนต์/เครื่องจักร
ชื่อหน่วยงาน / โครงการที่เบิกรถไปใช้งาน
ช่วงเวลาปฏิบัติงานใน 1 เดือน
(ทุกวันที่ใช้รถยนต์/เครื่องจักร)

ที่
ออกเดินทาง วันที่ เวลา
ผู้ใช้รถ
สถานที่ไป

ระบุ ลําดับที่
ระบุ รถยนต์ เริ่มออกเดินทาง วันที่ เวลา
ระบุ ชื่อ ผู้ใช้รถยนต์/เครื่องจักร
ระบุสถานที่ไปปฏิบัติงาน

ระยะ กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อรถออกเดินทาง
กลับถึงสํานักงาน วันที่ เวลา

ระบุ มิเตอร์รถยนต์/เครื่องจักร เมื่อรถอกเดินทาง

ระยะ กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อรถกลับสํานักงาน
รวมระยะทาง ก.ม./ช.ม.
ชั่วโมงซ่อมบํารุง
น้ํามันเชื้อเพลิง
พนักงานขับ
รวม

ระบุ มิเตอร์รถยนต์/เครื่องจักร เมื่อรถกลับ
สํานักงาน
ระบุ ระยะทาง ก.ม./ช.ม.
ระบุ ชั่วโมงซ่อมบํารุง
ระบุ ชนิดน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน/ลิตร
ระบุ ชื่อพนักงานขับ
ระบุ จํานวนทั้งสิ้น

รายละเอียดการชํารุด

ระบุ รายละเอียดการชํารุดของรถยนต์/เครื่องจักร

ผู้บันทึก

ลายมือชื่อ ผู้บันทึก

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ผู้ขอใช้ / พนักงานขับ

ระบุ วันที่ เวลา เมื่อรถยนต์/เครื่องจักร กลับถึง
สํานักงาน

- จัดส่งบันทึกการใช้รถยนต์/เครื่องจักรประจําวัน (สคก.1-2) ให้ ผอ.บทช. รับทราบทุกเดือน
- หน่วยเครื่องกล/ผู้ได้รับมอบหมาย เก็บเอกสารรวบรวมแฟ้มแต่ละคัน

ใบแจ้งซ่อมบํารุงเครื่องจักร

สคก. 2-1

เลขที่..................................... วันที่.............................................................
ชนิดเครื่องจักร......................................................................รหัสเครื่องจักร.............................................ยี่ห้อ........................................................
รุ่น................................................... มิเตอร์..............................ก.ม./ช.ม. ใช้ในหน่วยงาน/โครงการ........................................................................
1
แจ้งซ่อมบํารุง
ตรวจสอบ
ลักษณะอาการชํารุด/รหัสการบํารุงรักษา
ระบบ/รายละเอียดการซ่อม/รายละเอียดการบํารุงรักษา

ผู้แจ้งซ่อม......................................................พนักงานขับ
(......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
2

(........................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

พิจารณา
ซ่อมบํารุงในโครงการ
ซ่อมบํารุงในโรงซ่อม
จ้างซ่อมทั้งคัน
จ้างซ่อมบางระบบ......................................
อื่น ๆ ..........................................................

3

ผู้ตรวจสอบ......................................................หน่วยเครื่องกล/ผู้รับมอบหมาย

อนุมัติ
อนุมัติ
อื่น ๆ ข้อสั่งการ.................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

.......................................................
(.....................................................)
ผอ.บทช.
............. /......................./ .............

ผู้อนุมัติ..................................................................
(................................................................)
ผอ.บทช.
............. /......................./ .............

(คําอธิบาย)
หัวข้อ
เลขที่
วันที่
ชนิดเครื่องจักร
รหัสเครื่องจักร
ยี่ห้อ
รุ่น
มิเตอร์
ใช้ในหน่วยงาน / โครงการ
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ตรวจสอบ
พิจารณา
อนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ใบแจ้งซ่อมบํารุงเครื่องจักร (สคก.2-1)
ความหมาย
ผู้ดําเนินการ
ระบุเลขที่ใบแจ้งซ่อมบํารุงเครื่องจักร
ระบุวัน เดือน ปี
ระบุชนิด / ประเภทของเครื่องจักร
ระบุหมายเลขรหัสประจําเครื่องจักร
ระบุยี่ห้องเครื่องจักร
ระบุรุ่นเครื่องจักร
ระบุเลขมิเตอร์เครื่องจักร
ระบุใช้ในหน่วยงานหรือโครงการ
ระบุลักษณะการชํารุดเป็นข้อ ๆ
หรือระบุรหัสการบํารุงรักษา
ตรวจสอบและระบุระบบรายละเอียด
การซ่อมหรือรายละเอียดการรุงรักษา
ผู้ควบคุม พิจารณาการซ่อมบํารุง
ผู้มีอํานาจอนุมัติเป็นผู้พิจารณาหรือสั่งการ

ดําเนินการทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง
ตรวจสอบสภาพหลังซ่อมบํารุง ผู้ตรวจสอบ และทดลองคุณภาพหลังการซ่อม
ผู้สรุป
สรุปการซ่อมบํารุง/ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

หน่วยเครื่องกล / ผู้รับมอบ
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้แจ้งซ่อม
หน่วยเครื่องกล / ผู้รับมอบ
หัวหน้าชุด / ผู้รับมอบ
ผอ.บทช.
ผอ.ขทช.

ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป็นเอกสารที่เพิ่มเติม
ไม่เกี่ยวกับ สคก.2-1
หน่วยเครื่องกล / ผู้รับมอบ ต้องลงนามผู้ตรวจสอบ
หน่วยเครื่องกล / ผู้รับมอบ ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง
1. ในระหว่างดําเนินการซ่อม ห้าม เบิกน้ํามันเชื้อเพลิง
2. ผู้ตรวจสอบสภาพหลังการซ่อม ต้องลงนามผู้ตรวจสภาพด้วยทุกครั้ง
3. เก็บรวบรวมในแฟ้มประวัติการซ่อมบํารุง แต่ละคัน

แบบประวัติการซ่อมบํารุงเครื่องจักร

สคก. 2-3
ชนิดเครื่องจักร............................................................................................... รหัสเครื่องจักร...........................................................................................
เครื่องจักรยี่ห้อ/รุ่น........................................................................................ เครื่องจักรยี่ห้อ/รุ่น.....................................................................................

ที่

หมายเหตุ

ใบแจ้งซ่อมบํารุง
เลขที่

ลงวันที่

มิเตอร์
(ก.ม./ช.ม.)

รายการซ่อมบํารุง

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

สถานที่ซ่อม

วันตรวจรับ หรือ
ปิดงานวันที่

1. หลังปิดงานให้กรอกแบบประวัติการซ่อมบํารุงฯ ทุกครั้ง
2. แบบสรุปนี้ให้ติดไว้ที่ปกหน้าด้านในของแฟ้มประวัติการซ่อมบํารุง
3. ช่องรายการซ่อมบํารุงให้สรุปการซ่อมบํารุงโดยสังเขป
4. เอกสารหลักฐานการซ่อมบํารุงให้เก็บไว้ในแฟ้มประวัติแต่ละคัน เช่น ใบสั่งจ้าง/รายการซ่อม/ราคาแต่ละรายการ

(คําอธิบาย)
แบบประวัติการซ่อมบํารุงเครื่องจักร (สคก.2-3)
หัวข้อ
ความหมาย
1. ชนิดเครื่องจักร
ระบุชนิดของเครื่องจักร
2. รหัสเครื่องจักร
ระบุรหัสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. เครื่องจักรยี่ห้อ/รุ่น
ระบุเครื่องจักรยี่ห้อ/รุ่น
4. เครื่องยนต์ยี่ห้อ/รุ่น
ระบุเครื่องยนต์ยี่ห้อ/รุ่น
5. ที่
ระบุลําดับที่
6. ใบแจ้งซ่อมบํารุงเลขที่ ลงวันที่
ระบุเลขที่ใบแจ้งซ่อมและวันที่
7. มิเตอร์ (ก.ม./ช.ม.)
ระบุเลขมิเตอร์เครื่องจักร
ระบุรายการซ่อมบํารุงแต่ละครั้ง
8. รายการซ่อมบํารุง
9. ค่าใช้จ่าย (บาท)
ระบุค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุงแต่ละครั้ง
10. สถานที่ซ่อม
ระบุสถานที่ซ่อมเป็นโรงซ่อมหรือสถานที่ซ่อมเอกชน
กรณีจ้างซ่อม
11. วันตรวจรับหรือปิดงานวันที่
- กรณีจ้างซ่อมให้ระบุวันที่ตรวจรับ
- กรณีซ่อมโรงซ่อมหรือในโครงการให้ระบุวันที่ปิดงาน

ที่

รหัส

ส่วนราชการ
ประเภท

ทะเบียน

ที่มา สภาพ

กรมทางหลวงชนบท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประเภท

ยี่ห้อ

รุ่น/หมายเลขตัวถัง

ยี่ห้อ/รุ่นเครื่องยนต์

ทะเบียนครุภัณฑ์

หมายเลขเครื่องยนต์ กําลังม้า เชื้อเพลิง

ราคา

วันที่ได้รับ หน่วยงานรับ วันจําหน่าย

หน่วยงาน (ขทช. / บทช.) .........................................................................................................
ข้อมูล ณ วันที่ ............................................................................................................................

สคก. 4-4

(คําอธิบาย)
หัวข้อ
ส่วนราชการ
หน่วยงาน
ประเภท
ข้อมูล ณ วันที่
ที่
รหัส
ชนิด
ทะเบียน
ที่มา
สภาพ
ประเภท
ยี่ห้อ
รุ่นตัวถัง
หมายเลขตัวถัง
ยี่ห้อเครื่องยนต์
รุ่นเครื่องยนต์
หมายเลขเครื่องยนต์
กําลังม้า
เชื้อเพลิง
วันที่ได้รับ
หน่วยงานรับ
ราคา

ทะเบียนครุภัณฑ์ (สคก.4-4)
ความหมาย / คําอธิบาย
กรมทางหลวงชนบท
สทช. / สนง.ทชจ.
ระบุ ประเภทครุภัณฑ์
ระบุ วันที่สํารวจข้อมูลล่าสุด
ระบุ ลําดับที่โดยเรียงลําดับข้อมูล xxx-02-011
จนถึงรหัสสุดท้าย
หมายเลขรหัส ครุภัณฑ์ประจําเครื่องจักร
ระบุ ชนิดครุภัณฑ์
ระบุ ทะเบียนครุภัณฑ์ประจําเครื่องจักร
แหล่งได้รับ เช่น เงินงบประมาณ
ระบุ สภาพครุภัณฑ์ (ได้จาก สคก.7-1)
ระบุ ประเภทครุภัณฑ์
ระบุ ยี่ห้อเครื่องจักร
ระบุ รุ่นเครื่องจักร
ระบุ หมายเลขตัวถัง
ระบุ ยี่ห้อเครื่องยนต์
ระบุ รุ่นเครื่องยนต์
ระบุ หมายเลขเครื่องยนต์
ระบุ ขนาดกําลังม้า (hp , kW) โดยระบุหน่วย
ตามเอกสารคู่มือ
ดีเซล (D), แก๊สโซลีน (G), ไฟฟ้า (E)
วันที่หน่วยงานราชการได้รับครั้งแรก
วันที่ สทช. / สนง.ทชจ.ได้รับ
ราคาเมื่อได้รับครั้งแรก

ผู้ดําเนินการ
หน่วยเครื่องกล /
ผู้ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ - จัดทําเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานที่ บทช.
- จัดทําปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับมอบเครื่องจักรใหม่ จัดส่งให้หน่วยงานที่กํากับดูแล

หมายเหตุ

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ที่

รวม

หมายเลขรหัส
เครื่องจักร

หมายเลข
ทะเบียน

การใช้งาน

ซ่อม
บํารุง แก๊สโซฮอล์
ชั่วโมง กิโลเมตร (ชม.) (ลิตร)
เบนซิน
(ลิตร)

ดีเซล
(ลิตร)

จํานวนเชื้อเพลิง
รวมเชื้อเพลิง
(บาท)
หล่อลื่น บํารุงรักษา

ซ่อม

ซ่อมบํารุง (บาท)

ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร
รวมซ่อมบํารุง

การรายงานการใช้และค่าใช้จ่ายเครื่องจักร ประจําเดือน .................... พ.ศ. ..........
แขวงทางหลวงชนบท.............................. สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ..... (..............................)
หมายเหตุ
(โครงการ/งาน)

สคก.9-1

9.3 แบบฟอร์ม สคก.9-2 ขทช. ที่กํากับดูแลเป็นผู้จัดทํา และส่งแบบฟอร์ม สคก.9-1 และ สคก.9-2 ให้ สทช. ที่กํากับดูแลภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน

9.2 บทช. ส่งแบบฟอร์ม สคก.9-1 ให้ ขทช. ที่กํากับดูแลภายในวันที่ 22 ของแต่ละเดือน

9.1 บทช. ปิดรายงานแบบฟอร์ม สคก.9-1 ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน

9. การรายงาน

8. หมายเหตุ คือ โครงการหรืองานที่เครื่องจักรปฏิบัติงาน หรือคําอธิบายเพิ่มเติม

7.4 ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร "รวมซ่อมบํารุง" คือ รวมค่าใช้จ่ายเครื่องจักรในการซ่อมบํารุงรักษา

7.3 ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร "ซ่อม" คือ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเครื่องจักร

7.2 ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร "บํารุงรักษา" คือ ค่าใช้จ่ายวัสดุอะไหล่ในการบํารุงรักษา

7.1 ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร "หล่อลื่น" คือ ค่าใช้จ่ายน้ํามันหล่อลื่นในการบํารุงรักษา

7. ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร

6.4 จํานวนเชื้อเพลิง "รวมเชื้อเพลิง" คือ รวมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของเครื่องจักรในรอบเดือน

6.3 จํานวนเชื้อเพลิง "ดีเซล" คือ จํานวนลิตรน้ํามันดีเซลที่เครื่องจักรใช้ในรอบเดือน

6.2 จํานวนเชื้อเพลิง "เบนซิน" คือ จํานวนลิตรน้ํามันเบนซินที่เครื่องจักรใช้ในรอบเดือน

6.1 จํานวนเชื้อเพลิง "แก๊สโซฮอล์" คือ จํานวนลิตรน้ํามันแก๊สโซฮอล์ที่เครื่องจักรใช้ในรอบเดือน

6. จํานวนเชื้อเพลิง

5. ซ่อมบํารุง คือ จํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร และบํารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งชั่วโมงเครื่องจักรจอดเสีย

4.2 การใช้งาน "กิโลเมตร" คือ จํานวนกิโลเมตรที่ปฏิบัติงานจริงของเครื่องจักรในรอบเดือน

4.1 การใช้งาน "ชั่วโมง" คือ จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริงของเครื่องจักรในรอบเดือน

4. การใช้งาน

3. หมายเลขทะเบียน คือ หมายเลขทะเบียนที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

2. หมายเลขรหัสเครื่องจักร คือ รหัสชนิดของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 14 หลัก

1. จัดทํารายงานเครื่องจักรทุกคันที่มีอยู่ ยกเว้นเครื่องจักรสภาพ E

คําอธิบาย แบบฟอร์ม สคก.9-1

สรุปรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทรถราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ...............
หน่วยงาน............................................
ลําดับ
ที่

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลข
ทะเบียนรถ

วัน/เดือน/ปี
ที่จดทะเบียน

ประเภทรถ

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ใช้ (ลิตร/ปี)
ใช้ (บาท/ปี)
เบินซิน

ดีเซล

เบินซิน

ดีเซล

อัตราการใช้
สิ้นเปลือง สภาพการ
น้ํามันเชื้อเพลิง ใช้งาน
(กม./ลิตร)

หมายเหตุ

ชุดซ่อมปกติทางลาดยาง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการเครื่องจักร
รุบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง
รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนแบบผสม 3 ตัน *1
รถตักหน้า - ขุดหลัง แบบล้อยาง
รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ *2
รถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (ขั้นต่ํา)
เครื่องตบดิน
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 3" - 6"
รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด 1 ตัน ดีเซล
รถบรรทุกแบบลากพ่วงชานต่ําขนาดเล็ก (ใช้กับลําดับที่ 2)
รวม

จํานวน
(คัน/เครื่อง)
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
12

หมายเหตุ
1. รถบรรทุกซ่อมบํารุงผิวจราจรลาดยาง ประกอบด้วย
- รถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน
- เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 64KVA แบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ใช้กํากังของเครื่องเจาะกระแทกและเครื่องอัดอากาศ
- เครื่องเจาะกระแทกแบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์ ใช้สําหรับเจาะแต่งผิวจราจรลาดยางที่ชํารุดเสียหาย และเป็นหลุมเป็นบ่อ
- เครื่องอัดอากาศขนาด 16 ลูกบาศก์ฟุต่อนาที ใช้สําหรับเป่าทําความสะอาดหลุมบ่อและใช้ในการพ่นยาง
- ถังเหล็กบรรจุยางแอสฟัลต์ ขนาดความจุ 300 ลิตร พร้อมเรกกูเลเตอร์ปรับแรงลม และพ่นยางแบบมือถือ (Hand Spray)
- ถังเหล็กบรรจุน้ําขนาดความจุ 200 ลิตร ใช้สาํ หรับผสมกับยางแอสฟัลต์ และใช้ฉีดพ่นให้เกิดความชื้นในชั้นดินพื้นทางก่อนทําการบดอัด
- อุปกรณ์อื่น ๆ ใช้ในงานซ่อมผิวจราจรลาดยาง ได้แก่ พลั่ว คราด กรวยจราจร สายพ่นยางแอสฟัลต์พร้อมที่ม้วนเก็บ

สายลมพร้อมที่ม้วนเก็บและสายไฟ เป็นต้น
2. *สามารถใช้เครือ่
*1.รถบดล้อเหล็สั่นสะเทือน 3 ตัน หรือ 8-10 ตัน ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
*2.ใช้รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
3. รถบรรทุกแบบลากพ่วงชานต่ําขนาดเล็ก ใช้ขนย้ายรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนแบบผสม 3 ตัน
4. เครื่องจักรอื่นๆ ให้ขอการสนับสนุน จาก ขทช.หรือสทช.

ภาคผนวก ง
การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ทางไกล

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล (ตัวบรรจง)

ตาแหน่ง อัตราค่าจ้าง

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่ปฏิบัตงิ าน
จานวนวันลา
รวม
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 จานวนวัน ลาป่วย ลากิจ ลาผักผ่อน

หมวดบารุงทางหลวงชนบท.........................................

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว รายวัน รายเดือน
ประจาเดือน............................................................

บัญชีลงเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
วันที่.......................เดือน............................................................พ.ศ. ..........................................
หมวดบำรุงทำงหลวงชนบท.........................................
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล (ตัวบรรจง)

ลำยมือชื่อ

ทรำบ

(.........................................................................................)
ผู้อำนวยกำรหมวดบำรุงทำงหลวงชนบท..........................

เวลำมำ

ลำยมือชื่อ

เวลำกลับ

หมำยเหตุ

มำปฏิบัติรำชกำร
................................................คน
ไม่มำ
................................................คน
มำสำย
................................................คน
ไปรำชกำร
................................................คน
ผู้ตรวจ...................................................................................

อัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ในลักษณะเหมาจ่าย)
อัตรา
ประเภท / ระดับ
การนับเวลาเพื่อคํานวณเบีย้ เลี้ยง
(บาท : วัน : คน)
240
มี 4 กรณี ดังนี้
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน,
(ต่างประเทศ 2,100) 1. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ใน
ชํานาญงาน, อาวุโส
ยานพาหนะ
วิชาการ : ปฏิบัติการ,
1.1 นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
ชํานาญการ,
1.2 ส่วนที่ไม่ถงึ 24 ชั่วโมง หรือเกิน
ชํานาญการพิเศษ
24 ชั่วโมง นับได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน
อํานวยการ : ต้น
2. กรณีไม่พักแรม
270
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
(ต่างประเทศ3.100) 2.1 นับ 12 ชั่วโมง = 1 วัน
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,
2.2 ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6
ทรงคุณวุฒิ
ชั่วโมง = ครึ่งวัน
อํานวยการ : สูง
3. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติ
บริหาร : ต้น, สูง
ราชการ นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้น
ปฏิบัติราชการนับถึงเวลาสิ้นสุดปฏิบัติ
ราชการ
* ต่างประเทศ จ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500 บาท ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้าเกิน 7 วัน จ่ายจริงไม่เกินวัน
ละ 500 บาท ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน วันละ 500 บาท เช่น
ค่าเช่าทีพ่ กั
หากมีความจําเป็นต้องพักแรม การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ
1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
2. ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง
ถ้า เป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ห้ามเบิก กรณี พักในยานพาหนะและ ทางราชการจัดที่พักให้
ตาราง อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย
อัตรา
ประเภท / ระดับ
(บาท : วัน : คน)
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
800
อํานวยการ : ต้น
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
1,200
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ต้น, สูง

ตาราง อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง
อัตรา
ประเภท / ระดับ
(บาท : วัน : คน)
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ
1,500
850
อํานวยการ : ต้น
หมายเหตุ
อัตราห้องพักคู่
(850 x2 = 1,700 บาท)
หรือ พัก 3 คน/1 ห้อง (850 x3 = 2,250 บาท)
เดินทางคนเดียวเบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
2,200
1,200
บริหาร : ต้น, สูง
หมายเหตุ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือห้องพักคู่ก็ได้
วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ
2,500
1.,400
บริหาร : สูง
หมายเหตุ - จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้
- กรณีเดินทางเป็นหัวหน้าคณะและจําเป็นต้องมีที่พักเพื่อประสานงานให้เบิกได้อีก
1 ห้อง (อัตราห้องคนเดียว/ห้องชุดไม่เกิน 2 เท่าของอัตราห้องคนเดียว)
หมายเหตุ กรณีการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่ม
ได้อีก 25%
ค่าพาหนะ
ประกอบไปด้วย ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลง ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม
สิ่งของ ของผู้เดินทาง
นิยามพาหนะประจําทาง คือ บริการทั่วไปประจํา เส้นทางแน่นอน ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน
ข้อยกเว้น
- ไม่มีพาหนะประจําทาง
- มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ราชการ
- ใช้พาหนะอื่นได้ (พาหนะรับจ้างฯ) แต่งต้องชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือทํางาน กับสถานียานพาหนะประจําทาง / สถานที่จัด
ยานพาหนะภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่กําหนดวงเงิน ถ้าข้ามเขตจังหวัด
เขตติดต่อ หรือ ผ่าน กทม.
เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
เขตติดต่อจังหวัดอื่น
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่ ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเว้นการสอบคัดเลือก) ภายในจังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกินสองเที่ยว

- ภายในเขต กทม.ผู้ซึ่งไม่มสี ิทธิ จะเบิกตามกรณีข้างต้น ต้องมีสัมภาระ หรือสิ่งของเครื่องใช้ของ
ทางราชการ
ค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
- ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
- อัตราเงินชดเชย
1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
- คํานวณระยะทางตามเส้นทางหลวง / หน่วยงานอื่นถ้าไม่มี ให้ผู้เดินทางรับรอง
ค่าโดยสารเครือ่ งบินในประเทศ
เบิกค่าเครื่องบินในอัตรา (ชั้นทีน่ ั่ง)
ชั้นประหยัด / ชั้นต่ําสุด
ชั้นธุรกิจ
ทั่วไป
: ชํานาญงาน อาวุโส
ทั่วไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ
: ชํานาญการ
วิชาการ
: เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร
: ต้น สูง C 9
หมายเหตุ นอกจากข้างต้น กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ชั้นประหยัด
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้เบิกได้เทียบเท่าภาคพื้นดิน ตามสิทธิ
หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบิน
กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน
กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และ กากบัตรโดยสาร
กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง รายละเอียดเดินทาง (Itinerary Receipt)
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- สําเนาโครงการขออนุมัติเดินทางไปอบรม/ ประชุม/สัมมนา ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
- กําหนดการของโครงการ
- สําเนา หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือสําเนา คําสั่งให้ไปราชการ (ถ้ามี)
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
- ใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก และใบแจ้งรายการของโรงแรม
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ใบเสร็จค่าผ่านทางด่วน (รถราชการ) ส่วนกรณีใช้
รถยนต์ส่วนตัวไม่สามารถเบิกค่าทางด่วนได้
- ใบเสร็จค่าเดินทาง,ตั๋วเดินทาง

ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์
เรื่อง ขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล
เรียน ..........................................................
ด้วยข้าพเจ้า...............................................ตาแหน่ง...............................................................
สังกัด..............................................................................มีความประสงค์จะใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
เพื่อติดต่องานราชการ  ในประเทศ  ต่างประเทศ
เพื่อติดต่อกิจธุระส่วนตัว  ในประเทศ  ต่างประเทศ
ติดต่อกับ (บุคคล/หน่วยงาน)...................................................................... จังหวัด............................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. เรื่อง........................................................................................
ในวันที่........เดือน.......................พ.ศ. .............. ตั้งแต่เวลา...............น. ถึงเวลา..............น. รวม.................นาที
โดยใช้เครื่องโทรศัพท์หมายเลข....................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
...........................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
............./......................../........................
ที่.............../.....................

 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
..........................................................
(........................................................)
ผู้มีอานาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
............./........................./...................

หมายเหตุ : การใช้โทรศัพท์ทางไกล ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนโทรทุกครั้ง
การทางาน

ลําดับ วัน เดือน ป เลขหมายปลายทาง

เรื่องที่พดู

เวลา

รวมเวลา
ที่ใชพูด
ชื่อผูพูด

ตําแหนง

หนังสืออนุมัติท/ี่
ลงวันที่

หนวยงาน.......................................................................................................................................................................ประจําเดือน..........................................................
หมายเลขโทรศัพทประจําเครื่อง............................................................................................
เพื่อติดตองานราชการ
ในประเทศ
ตางประเทศ
เพื่อติดตอกิจธุระสวนตัว
ในประเทศ
ตางประเทศ

ทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกล

บันทึก
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