
 

 

 



    

คาํนํา 

 

              การปฏิบติังานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนใหมี้ความยัง่ยนืและบรรลุประสงคข์องกองทุน เพ่ือโครงการอาหาร

กลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา ผูป้ฏิบติังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบั ตอ้งมีความรู้ความ เขา้ใจท่ีตรงกนัถึงแนวทางการ

ดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนั และเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานโครงการอาหาร กลางวนัในโรงเรียนเป็นไปตามภารกิจของ

กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยลาด สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงไดจ้ดัทาํคู่มือ การดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัข้ึน เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บทราบขั้นตอนการบริหาร

งบประมาณโครงการ อาหารกลางวนั และแนวทางการใชจ่้ายเงินเพ่ือโครงการอาหารกลางวนั      เน้ือหาสาระของเอกสารคู่มือ

การดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนั ประกอบดว้ยแนวทาง ปฏิบติัในการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการประกอบอาหาร การจา้ง

บุคคลเพ่ือประกอบอาหารหรือการจา้งเหมา ประกอบอาหาร (ปรุงสาํเร็จ) ตามหนงัสือคณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดั

จา้งและการบริหารพสัดุ ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 และตามคู่มือการดาํเนินงาน

กองทุน เพ่ือโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2559) พร้อมตวัอยา่งแบบฟอร์มเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้ง การยมืเงินและเอกสารท่ี เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เพ่ือให้

โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ สุขภาพและคุณภาพของนกัเรียน   

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คู่มือการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ สาํหรับโรงเรียน ผูป้ฏิบติังาน

โครงการอาหารกลางวนัและผูเ้ก่ียวขอ้ง  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนใหส้าํเร็จ

ลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 

ครู โรงเรียนบา้นหว้ยลาด 
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การจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร  

การจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจางเหมาประกอบอาหาร 

(ปรุงสําเร็จ) 
1.กรณีศึกษา : การจัดหาอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 บทนํา 
 ตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กําหนดแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร การจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหารหรือการจางเหมา

ประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) แจงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เพ่ือใหการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหาร การจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหารหรือการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) ตามภารกิจของ

หนวยงานของรัฐเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผูจัดทําไดรวบรวมและรายละเอียด 

พรอมฟจัดทําตัวอยางเอกสารดําเนินการจัดซ้ือจางในแตละกรณี เพ่ือใหหนวยงานท่ีมีภารกิจดังกลาว ใชเปน

ตัวอยางในการปฏิบัติงาน และปรับใชไดตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ท้ังนี้ ในการจัดทําเอกสารตัวอยาง 

ไดเลือกใชโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเปนกรณีศึกษา โดยการจัดหาอาหารกลางวันเพ่ือใหนักเรียน

สังกัดรับประทาน  
 

 ขอมูลอางอิง 
 1. แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร การจางบุคคลเพ่ือประกอบ

อาหารหรือการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) แจงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 

 2. คูมือการดําเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) 

 

 สาระสําคัญของหนังสือท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 

 1. วัตถุประสงค เพ่ือใหการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร  การจางบุคคลเพ่ือประกอบ

อาหาร หรือการจางเหมาประกอบหาร (ปรุงสําเร็จ) ตามภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 

และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 2. ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 162 



    

  3. กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร  การจางบุคคลเพ่ือ

ประกอบอาหาร หรือการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ)  

 

 คํานิยาม 

  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวงยงาน 

  “ผูจัดซ้ือ” หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดซ้ือ 

 

2 การจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 
 การจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน มีวิธีการจัดอาหารกลางวัน ตามนัยหนังสือ

ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
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2.2.1 การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร 

  2.2.1.1 การจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร (อาหารสด อาหารแหง)  มีข้ันตอน

ดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) การกําหนดรายการอาหารและคุณลักษณะของวัตถุดิบท่ีจะใชในการประกอบอาหาร 

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน กําหนดรายการอาหารและคุณลักษณะ

ของวัตถุดิบท่ีจะใชในการประกอบอาหารพรอมแนบประมาณการคาใชจาย (จํานวนนักเรียน x ราคาอาหารตอคน/

ตอวัน x จํานวนวัน)  ท้ังนี้จะจัดกําหนดเปนรายสัปดาห  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน ก็ได 

    ท้ังนี้ การกําหนดรายการอาหารและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบท่ีจะใชในการ

ประกอบอาหารตามรายการท่ีกําหนด ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงคุณคาทางอาหารหรือคุณคาโภชนาการท่ีจําเปน

ตอการพัฒนาดานรางกายของผูบริโภคอาหารในแตละวันดวย 

 

   (2) การกําหนดราคากลาง  

    ใหใชวงเงินงบประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนคาใชจายรายหัว เปนราคากลาง 

ตามคํานิยามคําวา “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ

นั้นๆ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

   (3)  การจัดทํารายงานขอซ้ือ 

    ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ตามนัยระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22 วรรคหนึ่ง ดังนี้ 

    (3.1) ในกรณีท่ีระบุวงเงินคาจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบการอาหารไมเกิน 

500,000 บาท ใหถือวารายงานขอซ้ือดังกลาวเปนรายงานขอซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารสําหรับการ

จัดซ้ือในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซ้ือ เม่ือการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารมีวงเงินสะสม

ครบหรือใกลจะครบวงเงินดังกลาวขางตน ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือฉบับใหม 

    (3.2) ในกรณีท่ีระบุวงเงินคาจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารเกินกวา 

500,000 บาท โดยจะจัดซ้ือเปนรายภาคเรียน หรือเปนรายปงบประมารณ/ปการศึกษา ก็ได โดยใหดําเนินการ

จัดซ้ือตามวิธีการท่ีกําหนดในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  

    ทางเลือกกรณีไดรับจัดสรรงบประมาณ เกินกวา 500,000 บาท 

    (1) หนวยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถดําเนินการตามขอ (3.1) กลาวคือ ดําเนินการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ตามนัยมาตรา 56 (1) (ข) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หรือ 



    

    (2) หนวยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถดําเนินการตามขอ (3.2) ก็ได โดยใหพิจารณา

ถึงวัตถุประสงคและประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือผูบริโภคอาหาร กลาวคือ ดําเนินการจัดซ้ือโดย 

     (2.1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หรือ 

     (2.2) วิธีคัดเลือก หรือ 

     (2.3) วิธีเฉพาะเจาะจง [กรณีอ่ืนท่ีมิใชตามมาตรา 56(1)(ข)] 
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   (4) การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ  ผูควบคุมรับผิดชอบใน

การประกอบอาหาร และคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 

    ใหผูอํานวยการโรงเรียนดําเนินการดังนี้ 

    (4.1) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัด

จางครั้งหนึ่งมีวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

     อนึ่ง การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ใหมี

กรรมการบุคคลอ่ืน เชน ผูปกครองนักเรียน หรือสมาคมผูปกรอง เปนตน เขารวมเปนกรรมการดวย 

    (4.2) แตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจการประกอบอาหาร ตามนัยขอ 18 ของระเบียบฯ โดยมีหนาท่ีจัดทําเปนบันทึก และรวบรวมเสนอตอหัวหนา

หนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) เพ่ือทราบเปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 

   (5)  การดําเนินการจัดซ้ือ 

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เปนผูจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหาร กับผูจําหนายโดยตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบท่ีจะใชในการประกอบอาหารตาม

รายการท่ีกําหนด เพ่ือใชประกอบอาหารแตละวัน  ท้ังนี้ กรณีผูประกอบการท่ีจําหนายวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหารไมใหเครดิต หรือเพ่ือความคลองตัว ใหผูจัดซ้ือหรือผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันยืมเงินเพ่ือ

ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร โดยใหดําเนินการตามขอ 8.2.1.2 



    

   (6) การทําสัญญา 

    ในการทําสั้ญญาหรือขอตกลงซ้ือวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร ใหหนวยงานของรัฐ 

(โรงเรียน) กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของมูลคาราคาวัตถุดิบในวันท่ีไมไดมีการสงมอบตาม

เง่ือนไขของสัญญหรือขอตกลง 

    ในกรณีการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารมีปริมาณมาก หนวยงานจะ

เลือกใชสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ โดยกําหนดใหผูจําหนายจัดสงตามรายการวัตถุดิบท่ี

ตองการในแตละวัน ก็สามารถกระทําได 

    ในกรณีท่ีโรงเรียนถือวารายงานขอซ้ือดังกลาวเปนรายงานขอซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหารสําหรับการจัดซ้ือในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซ้ือ โดยวิธีปฏิบัติหนวยงานไมสามารถท่ีจะ

ทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือกับผูจําหนายวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารแตละครั้งได  

 

   (7) การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา หรือผูไดรับการคัดเลือก 

    ในกรณีไมไดดําเนินการในระบบ e-GP ใหโรงเรียนดําเนินการประกาศผลผูชนะการ

จัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ เปนรายไตรมาส   

ตามนัยหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.2/ว 62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

 

   (8) การตรวจรับพัสดุ 

    (8.1) ผูจัดซ้ือสรุปรายการวัตถุดิบท่ีจัดซ้ือในแตละสัปดาหหรือแตละเดือน แลวแต

กรณี โดยรวบรวมและจัดทํารายการวัตถุดิบท่ีจัดซ้ือดังกลาวสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ 

เพ่ือใชในการตรวจรับพัสดุ พรอมท้ังเสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) เพ่ือทราบเปนราย

สัปดาหหรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

    (8.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ ทําหนาท่ีตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช

ในการประกอบอาหารในการสงมอบทุกครั้ง  โดยใหจัดทํารายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

(ผูอํานวยการโรงเรียน) เปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

     ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใด

ทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบก็ได และใหกรรมการผูมีหนาท่ีเปนผูตรวจรับพัสดุ

เบื้องตนจัดทําบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบท่ีตรวจรับในแตละครั้ง โดยใหรวบรวมและสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุเก็บ

รวบรวมและเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

    (8.3) ผูควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และคณะกรรมการตรวจการ

ประกอบอาหาร ควบคุม และตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน และจัดทําบันทึกรายงาน รวบรวมเสนอตอ

ผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือทราบเปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
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 (9) การเบิกจาย 

    เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ ไดรับรายงานการสงมอบงานจาก

เจาหนาท่ีเปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ใหสงเอกสารหลักฐานใหเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือเบิกจายเงิน และรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) ทราบตอไป 

    การจายเงินซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร จะจายเงินเม่ือมีการตรวจรับ

ถูกตองและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผูตรวจรับพัสดุครบถวน 

    ในกรณีหนวยงานของรัฐ (โรงเรียน) เลือกใชวิธีการยืมเงินซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหาร ใหดําเนินการตามขอ 8.2.1.2 

    หลักฐานการจายใหใชใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงินของผูขายพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนท่ีรบัรองสําเนาถูกตองแลว หรือในกรณีท่ีไมสามารถเรียกหลักฐานการจายเงินจากผูขายได ใหผู

จัดซ้ือจัดทําใบรับรองแทนใบเสร็จ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการจัดซ้ือตอไป 

 

  2.2.1.2 การยืมเงินโครงการอาหารกลางวันเพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร 

   ภายหลังท่ีผูอํานวยการโรงเรียนไดเห็นชอบรายงานขอซ้ือ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุแลว กรณีโรงเรียนบางแหงไมสะดวกท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบขอ 79 วรรคหนึ่ง 

เนื่องจากผูประกอบการท่ีจําหนายวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารไมใหเครดิต หรือเพ่ือความคลองตัว  

ผูจัดซ้ือหรือผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จะเลือกใชวิธีการยืมเงินเพ่ือซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบ

อาหาร ก็สามารถกระทําได ซ่ึงตามคูมือการดําเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) กําหนดข้ันตอนการยืมเงินไวดังนี้ 

   (1)  การยืมเงินระยะส้ัน 

    (1.1) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ทําสัญญายืมเงิน พรอมแนบ

ประมาณการคาใชจาย (จํานวนนักเรียน x ราคาอาหารตอคน/ตอวัน x จํานวนวัน) เพ่ือใชสํารองจายในการจัดซ้ือ

วัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารในแตละวัน ยื่นตอเจาหนาท่ีการเงิน 

    (1.2) เจาหน า ท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอง เสนอผู อํ านวยการโรงเรียน  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินท่ียืมใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการโรงเรียน พิจารณาตามความจําเปนเหมาะสม  

แตไมควรเกิน 20 วัน  

    (1.3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันดําเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชใน

การประกอบอาหารแตละวันตามรายการอาหารท่ีกําหนดไว 

    (1.4) เม่ือครบกําหนดตามสัญญาการยืมเงิน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหาร

กลางวัน (ผูยืมเงิน) รวบรวมหลักฐานการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารแตละวัน เงินสดคงเหลือ  

(ถามี) และจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินผานเจาหนาท่ีการเงินลางลูกหนี้เงินยืม หลังจากนั้นจึงทําสัญญาการ

ยืมเงินใหมสําหรับเปนคาอาหารกลางวันท่ีจะจายในวันตอไป 



    

    (1.5) เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบหลักฐาน และเสนอผูอํานวยการโรงเรียนพิจารณา

อนุมัติลางลูกหนี้เงินยืม 

    (1.6) บันทึกการสงใชเงินยืม ดานหลังสัญญาการยืมเงิน วาไดรับเปนรายงานขอซ้ือ 

และหรือเงินสดจํานวนเทาใด 

     สําหรับเอกสารประกอบการสงใชเงินยืม ซ่ึงประกอบดวย 

     (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 

     (2) สัญญาการยืมเงินพรอมแบบประเมินการคาใชจาย 

     (3) บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินเพ่ือชดใชเงินยืม 

     (4) สําเนารายงานขอซ้ือ 

 

   (2)  การยืมเงินเปนภาคเรยีน 

    (2.1) ผูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ทําสัญญายืมเงิน พรอมแนบ

ประมาณการคาใชจาย (จํานวนนักเรียน x ราคาอาหารตอคน/ตอวัน x จํานวนวัน) เพ่ือใชสํารองจายในการจัดซ้ือ

วัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารในแตละวัน ยื่นตอเจาหนาท่ีการเงิน 

    (2.2) เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตอง เสนอผูอํานวยการโรงเรียน (วงเงินท่ียืม 

ไมควรเกิน 5 วันทําการ ระยะเวลาการยืมเงินตองไมเกิน 1 ภาคเรียน) 

    (2.3) ผูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันดําเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใช

ในการประกอบอาหารแตละวันตามรายการอาหารท่ีกําหนดไว 

    (2.4) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน (ผูยืมเงิน) รวบรวมหลักฐานการ

จัดซ้ือ รวม 5 วันทําการ และหลักฐานท่ีเก่ียวของ จัดทําใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 

    (2.5) เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบหลักฐานการจายเสนอผูอํานวยการโรงเรียนพิจารณา

อนุมัติเบิกจายเงิน 

    (2.6) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน รับเงินชดเชยเงินยืม เพ่ือใหวงเงิน

สํารองจายเทากับเงินยืม โดยยังไมตองสงคืนเงินยืม 

    (2.7) การสงใชเงินยืมเม่ือสิ้นภาคเรียน 

     (2.7.1) นําหลักฐานการจัดซ้ือเบิกชดเชยเงินยืมตามปกติ แลวนําเงินสดท้ังจํานวน 

(ตามจํานวนในสัญญาเงินยืม) ลางลูกหนี้เงินยืม 

     (2.7.2) นําหลักฐานการจายการจัดซ้ือและเงินสดคงเหลือ (ถามี) สงใชคืนเงินยืม

เพ่ือลางลูกหนี้เงินยืมท้ังจํานวน 

     (2.7.3) บันทึกการสงใชเงินยืมดานหลังสัญญาการยืมเงิน วาไดรับเปนใบสําคัญ 

(หลักฐานการจัดซ้ือ) และหรือเงินสดจํานวนเทาใด 
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     สําหรับเอกสารประกอบการเบิกจาย ประกอบดวย 

     (1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 

     (2) สัญญาการยืมเงินพรอมแบบประเมินการคาใชจาย 

     (3) ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 

     (4) หลักฐานการจัดซ้ือ 

     (5) บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินเพ่ือชดใชเงินยืม (กรณีสงใชเงินยืมตามขอ 2.7.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 2.2.2 กรณีการจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร 

 

 
 

  กรณีท่ีโรงเรียนจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร แตจางบุคคลมาประกอบอาหาร  

ท้ังนี้ วงเงินงบประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนคาใชจายรายหัว  แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1  

คาจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประอาหาร และสวนท่ี 2 คาจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

  1. การจัดซ้ือวัตถุดิบมาประกอบอาหารใหดําเนินการตามขอ 8.2.1 โดยใชวงเงินงบประมาณ 

สวนท่ี 2 เปนวงเงินท่ีใชในการจัดซ้ือ 

  2. การดําเนินการจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร  

   2.1 การจัดทําขอบเขตการจาง และราคากลาง 

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน กําหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาท่ี

ตองจาง และราคากลาง ท้ังนี้จะกําหนดเปนรายสัปดาห  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน ก็ได 

    การกําหนดราคากลาง ใหพิจารณาสวนท่ี 2 ของวงเงินงบประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง

ซ่ึงเปนคาใชจายรายหัว เปนราคากลาง ตามคํานิยามคําวา “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ 

หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
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  2.2 การจัดทํารายงานขอจาง 

    ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) 

ตามนัยระเบียบฯ ขอ 22 วรรคหนึ่ง โดยใหถือวารายงานขอจางดังกลาวเปนรายงานขอจางบุคคลเพ่ือประกอบ

อาหารในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดจาง โดยใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 

วรรคหนึ่ง (2) (ข) แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงจะจัดจางเปน

รายสัปดาห รายเดือน รายภาคเรียน หรือรายปงบประมาณ/ปการศึกษา ก็ได 

 

   2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ 

    ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจางครั้งหนึ่งมีวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

    อนึ่ง การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ใหมี

กรรมการบุคคลอ่ืน เชน ผูปกครองนักเรียน หรือสมาคมผูปกครอง เปนตน เขารวมเปนกรรมการดวย 

 

   2.4 เจาหนาท่ีเจรจาตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง และรายงานผลเสนอผูอํานวยการ

โรงเรียนเพ่ือสั่งจาง 

 

   2.5 การประกาศผลผูชนะการเสนอราคา หรือผูไดรับการคัดเลือก 

    ในกรณีไมไดดําเนินการในระบบ e-GP ใหโรงเรียนดําเนินการประกาศผลผูชนะการ

จัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญา หรือขอตกลงเปนหนังสือ เปนรายไตรมาส   

ตามนัยหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.2/ว 62 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

 

   2.6 จัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงจางประกอบอาหาร 

 

   2.7 การตรวจรับ 

    2.7.1 ผูจัดซ้ือวัตถุดิบสงมอบวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร พรอมรายการของ

เมนูอาหารท่ีจะตองประกอบอาหารในแตละวันใหกับผูรับจาง 

    2.7.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ  ตรวจสอบและควบคุมรายการ

อาหารใหเปนไปตามรายการอาหารท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงาน โดยใหจัดทํารายงานผลการตรวจรับเสนอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) เปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

    ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาท่ี

ตรวจรับพัสดุเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบก็ได และใหกรรมการผูมีหนาท่ีเปนผูตรวจสอบและควบคุม



    

รายการอาหารใหเปนไปตามรายการอาหารท่ีกําหนดไวในขอบเขตของงาน โดยจัดทําเปนบันทึกการตรวจรับและ

รวบรวมเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแตละครั้ง โดยใหรวบรวมและสงมอบใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมและ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

    

 

2.8 การเบิกจาย 

    เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ ไดรับรายงานการสงมอบงานจาก

เจาหนาท่ีเปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ใหสงเอกสารหลักฐานใหเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือเบิกจายเงิน และรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) ทราบตอไป 

    การจายเงินคาจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร จะจายเงินเม่ือมีการตรวจรับถูกตองและ 

ลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผูตรวจรับพัสดุครบถวน  

    หลักฐานการจายใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของผูรับจางพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกตองแลว เก็บไวเปนหลักฐาน กรณีเปนบุคคลธรรมดา การจัดจาง วงเงิน

ตั้งแต 10,000 บาทข้ึนไป หักภาษี 1% 

    สําหรับเอกสารประกอบการเบิกจาย ประกอบดวย 

    (1) รายงานขอจางบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร 

    (2) บันทึกตกลงจาง 

    (3) ใบตรวจรับ 

    (4) บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 
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2.2.3 การจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) 

  8.2.3.1 การจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (ข) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท   

ใหดําเนินการดังนี้ 

 
 

   (1) การจัดทําขอบเขตการจาง และราคากลาง 

    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน กําหนดรายการอาหารท่ีจะตอง

ประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) โดยจะกําหนดเปนรายสัปดาห  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน หรือรายปงบประมาณ/

ปการศึกษา ก็ได 

    ท้ังนี้ การกําหนดรายการอาหาร ใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงคุณคาทางอาหารหรือ

คุณคาโภชนาการท่ีจําเปนตอการพัฒนาดานรางกายของผูบริโภคอาหารในแตละวันดวย 

   (2) การกําหนดราคากลาง 

    การกําหนดราคากลาง ใหใชวงเงินงบประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนคาใชจาย 

รายหัว เปนราคากลาง ตามคํานิยามคําวา “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ

หนวยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   (3) การจัดทํารายงานขอจาง 

    ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) 

ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 22  

วรรคหนึ่ง ใหถือวารายงานขอจางดังกลาวเปนรายงานขอจางประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) สําหรับการจัดจาง 



    

ในแตละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) เม่ือการจางเหมาประกอบอาหาร  

(ปรุงสําเร็จ) มีวงเงินสะสมครบหรือใกลจะครบวงเงินดังกลาวขางตน ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานขอจางฉบับใหม  

   (4) เจาหนาท่ีติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง และรายงานผลเสนอผูอํานวยการ

โรงเรียนเพ่ือสั่งจาง 

   (5) การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ 

    ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจางครั้งหนึ่งมีวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาทจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดเปนผูตรวจรับพัสดุก็ได 

    อนึ่ง การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ใหมี

กรรมการบุคคลอ่ืน เชน ผูปกครองนักเรียน หรือสมาคมผูปกรอง เปนตน เขารวมเปนกรรมการดวย 

   (5) ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา หรือผูไดดําเนินการคัดเลือก 

   (6) จัดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงจางประกอบอาหาร  ท้ังนี้  ใหหนวยงานของรัฐ 

(โรงเรียน) กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 0.2 ของมูลคาราคาคาจางประกอบอาหาร  

(ปรุงสําเร็จ) ในวันท่ีไมไดมีการสงมอบตามเง่ือนไของสัญญาหรือขอตกลง 

   (7) การตรวจรับ 

    (7.1) ใหเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน แจงรายการ

อาหารใหแกผูรับจางเพ่ือดําเนินการประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) กอนถึงวันประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ)  

อยางนอย 5 วันทําการ  

    (7.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุตาม

รายการอาหารท่ีสงมอบแตละวัน ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคน

ใดทําหนาท่ีตรวจรับอาหารตามรายการของแตละวัน โดยใหรวบรวมและสงมอบใหเจาหนาท่ีเก็บรวบรวมและเสนอ

ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 

   (8) การเบิกจาย 

    เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ ไดรับรายงานการสงมอบงานจาก

เจาหนาท่ีเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ใหสงเอกสารหลักฐานใหเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือเบิกจายเงิน และรายงาน

หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) ทราบตอไป 

    การจายเงินคาจางเหมาเพ่ือประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) จะจายเงินเม่ือมีการตรวจรับ

ถูกตองและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผูตรวจรับพัสดุครบถวน  

    หลักฐานการจายใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของผูรับจางพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกตองแลว เก็บไวเปนหลักฐาน กรณีเปนบุคคลธรรมดา การจัดจาง วงเงินตั้งแต 

10,000 บาทข้ึนไป หักภาษี ณ ท่ีจาย 1% กรณีนิติบุคคล วงเงินตั้งแต 500 บาทข้ึนไป หักภาษี ณ ท่ีจาย 1% 
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สําหรับเอกสารประกอบการเบิกจาย ประกอบดวย 

    (1) รายงานขอจางเหมาเพ่ือประกอบอาหาร 

    (2) สัญญาหรือขอตกลงจาง 

    (3) ใบตรวจรับ 

    (4) บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 

  2.2.3.2 การจัดจาง กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท  

   ในกรณีท่ีวงเงินการจางเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ) เกินกวา 500,000 บาท โดยจะจัด

จางเปนรายเดือน รายภาคเรียน หรือเปนรายปงบประมาณ/รายปการศึกษา ก็ได โดยใหดําเนินการจัดจางตาม

วิธีการท่ีกําหนดในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

(วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง) 

 

   ทางเลือกกรณีไดรับจัดสรรงบประมาณ เกินกวา 500,000 บาท 

   (1) หนวยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถดําเนินการตามขอ (3.1) กลาวคือ ดําเนินการโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ตามนัยมาตรา 56 (1) (ข) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  หรือ 

   (2)  หนวยงานของรัฐ (โรงเรียน) สามารถดําเนินการตามขอ (3.2) ก็ได โดยใหพิจารณาถึง

วัตถุประสงคและประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือผูบริโภคอาหาร กลาวคือ ดําเนินการจัดซ้ือโดย 

    (2.1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หรือ 

    (2.2) วิธีคัดเลือก หรือ 

    (2.3) วิธีเฉพาะเจาะจง [กรณีอ่ืนท่ีมิใชตามมาตรา 56(1)(ข)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

2.3 ตัวอยางเอกสารดาํเนินการ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร 
 

แผนรายการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประจําเดือน………………………………..พ.ศ………….. 

 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
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ตัวอยางรายการอาหาร และวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร 

 

วันประกอบอาหาร วัตถุดิบ จํานวน หมายเหตุ 

วันจันทร    

-แกงจืดวุนเสน  

-ตมถ่ัวเขียว 

หมูบด 

วุนเสนถ่ัวเขียว 

ผักกาดขาว 

ผักชีหอม 

กระเทียมเจียว 

ถ่ัวเขียว 

นํ้าตาลปบ 

6 กก. 

3 ถุง 

5 กก. 

3 มัด 

3 ถุง 

3 กก. 

2 กก. 

 

วันอังคาร    

- ผักฟกทองใสไข 

- กลวยนํ้าวา 

หมูบด 

ไขไก 

ฟกทอง 

นํ้ามันพืช 

ซีอ๊ิวขาว 

กระเทียม 

นํ้าตาลปบ 

กลวยนํ้าวา 

3 กก. 

4 ถาด 

15 กก. 

1 ขวด 

1 ขวด 

2 ขีด 

½ กก. 

10-12 หวี 

 

วันพุธ    

- ตมยําไก(ตมซั่วไก) 

- แตงโมหรือฝรั่ง หรือ

มะมวง 

เน้ือไก 

เห็ดนางฟาหรือเห็ดฟาง 

ขา ตะไคร 

ใบมะกรูด 

มะขามเปยก 

หอมผักชี 

แตงโม(มะมวง,ฝรั่ง) 

13 กก. 

2 กก. 

2 หัว 1 กํา 

1 กํา 

½ กก. 

4 มัด 

8-10 ลูก 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี    

- ผัดเผ็ดเครื่องในไก 

- ไขดาว 

เครื่องในไก 

ไขไก 

นํ้ามันพืช 

ซีอ๊ิวขาว 

กระเทียม 

ผักกะเพรา 

10 กก. 

4 ถาด 

2 ขวด 

1 ขวด 

3 ขีด 

10 มัด 

 



    

หอมหัวใหญ 

ถ่ัวฝกยาว 

2 กก. 

2 กก. 

วันศุกร    

- เกาเหลา 

- ตมฟกทอง 

เน้ือหมูบด 

เลือด 

ลูกช้ิน 

ถ่ัวงอก 

ผักบุง 

ฟกทอง 

ผักชีหอม 

กระเทียมดอง 

ซีอ๊ิวขาว 

7 กก. 

10 กอน 

1 กก. 

5 กก. 

5 กํา 

15 กก. 

4 มัด 

1 ถุง 

1 ขวด 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหาร  

 ประจําสัปดาห /ประจําเดือน... / ภาคการศึกษาท่ี... (ระหวางวันท่ี....ถึงวันท่ี..... เดือน......... พ.ศ. .......) 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน.................................... 

 ดวยโรงเรียน ............................................จัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบใหแกนักเรียน

รับประทานวันท่ี ............................. การจัดซ้ือครั้งนี้ดําเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) 

ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 

0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ ............ 

 

 2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ   

  รายการวัตถุดิบ และคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหาร มีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 
 

 3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะซ้ือ เปนเงิน............ บาท (.......................)  

  ใหใชวงเงินงบประมาณการท่ีจะจัดซ้ือจัดจางซ่ึงเปนคาใชจายรายหัว เปนราคากลาง ตาม 

คํานิยามคําวา “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 4. วงเงินท่ีจะซ้ือ ............................. บาท (.......................................) 

  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในครั้งนั้น 

 5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุ   

  กําหนดสงมอบเปนรายประจําสัปดาห /ประจําเดือน / ภาคการศึกษาท่ี...../...... (ระหวางวันท่ี....

ถึงวันท่ี........ เดือน................... พ.ศ. ..............)  

 6. วิธีท่ีจะซ้ือ และเหตุผลท่ีจะตองซ้ือโดยวิธีนั้น 

   ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป 

และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 

มีนาคม 2562  



    

 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

 8.  การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 

  8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย 

   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพัสดุ 

   (2) ..........................................................กรรมการ 

   (3) ..........................................................กรรมการ 

  8.2 ผูควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร 

   (1) .......................................................... 

  8.3 คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 

   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ 

   (2) ..........................................................กรรมการ 

   (3) ..........................................................กรรมการ 

   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียด 

ในรายงานขอซ้ือดังกลาวขางตน 

 

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

เจาหนาท่ี 

 

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

 เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซ้ือ 

 

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

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

         วันท่ี........................................ 

 

อนุมัติตามเสนอ 

 

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

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

         วันท่ี........................................ 
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รายการวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวัน 

ประจําวันท่ี....................................... 

 

รายการอาหาร วัตถุดิบ / เครื่องปรุง  จํานวนหนวย หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 .......................................................เจาหนาท่ีโครงการอาหาร 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   การตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวัน  

 ประจําสัปดาห /ประจําเดือน... / ภาคการศึกษาท่ี... (ระหวางวันท่ี....ถึงวันท่ี..... เดือน......... พ.ศ. .......) 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/ผูตรวจรบัพัสดุ 

 ดวยผูอํานวยการโรงเรียน ............................................ ไดแตงตั้งนาย........................................... 

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ พรอมดวย........................................................ เปนกรรมการตรวจ

รับพัสดุ  เพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารในการสงมอบทุกครั้ง  โดยใหจัดทํารายงานผล

การตรวจรับเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ผูอํานวยการโรงเรียน) เปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความ

เหมาะสมแลวแตกรณี ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดทําหนาท่ี

ตรวจรับพัสดุเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบก็ได และใหกรรมการผูมีหนาท่ีเปนผูตรวจรับพัสดุเบื้องตนจัดทํา

บันทึกสรุปรายการวัตถุดิบท่ีตรวจรับในแตละครั้ง โดยใหรวบรวมและสงมอบใหเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรวบรวมและ

เสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 สําหรับรายการวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารในแตละวัน เจาหนาท่ีจะไดสงใหคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ ทราบตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

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

เจาหนาท่ี 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนบานหวยลาด 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   การมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวัน  
 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือทําหนาท่ีตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบ

อาหารกลางวันเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบ ดังนี้ 

 (1) นาย/นาง/นางสาว............................................................ ประธานกรรมการตรวจรับ พั สดุ

  ทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

 (2) นาย/นาง/นางสาว............................................................ กรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

 (3) นาย/นาง/นางสาว............................................................ กรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ทําหนาท่ีตรวจรับพัสดุ วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

      วันท่ี................................................... 

และใหกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบท่ีตรวจรับในแตละครั้ง สงมอบใหเจาหนาท่ีเปน

รายสัปดาห/รายเดือน ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

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

 

ทราบ 

(ลงชือ่)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 

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

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



    

สรุปรายการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในประกอบอาหาร  

ประจําวันท่ี........................................................ 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ 

 ขอรายงานสรุปรายการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารประวันจาํท่ี........................................... 

เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุตอไป 

 

วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง จํานวน หนวยนับ ราคาตอ

หนวย  

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

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

ผูจัดซ้ือหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ 

 

เรียน เจาหนาท่ีพัสดุ 

 ไดตรวจสอบรายการวัตถุดิบดังกลาวแลว รายการ จํานวนถูกตองครบถวน 

 

 (ลงชื่อ) .......................................กรรมการตรวจรับ (ผูไดรบัมอบหมาย) 

  วันท่ี....................................... 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวัน 

 ประจําสัปดาห ระหวางวันท่ี.....ถึงวันท่ี......... /ประจําเดือน....................... 

 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอสงรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมี

การสงมอบ ประจําสัปดาห /ประจําเดือน............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... รวม..........วัน 

รายละเอียดตามท่ีแนบ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

เจาหนาท่ี 

 

 

ทราบ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ใบตรวจรับพัสด ุ
 

    เขียนท่ี..................................................   

  อําเภอ................................................... 

  จังหวัด................................................... 
 

 วันท่ี       เดือน                     พ.ศ.   

 

 ตามรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการ

สงมอบ ประจําสัปดาห /ประจําเดือน............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... รวม..........วัน 

รายละเอียดตามท่ีแนบ  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไดตรวจรับและใหถือวาพัสดุ   

 (    )  ถูกตอง 

 (    )  ไมถูกตอง  จํานวน ..... รายการ   

 จึงรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน..............  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยขอ  175  แหง

ระเบียบสํานักกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ 

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ           

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวัน 

ประจําสัปดาห /ประจําเดือน............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/

ผูตรวจรับพัสดุ  ไดดําเนินการตรวจรับพัสดุดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุท่ีคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพสดุ รายงานเสนอ 

 

(นางสาวพรประภา  จันทรเมา) 

เจาหนาท่ี 

 

ทราบ 

     (นางลักษณา  พรหมพล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลักดาน 

       วันท่ี................................. 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร 

 ประจําสัปดาห /ประจําเดือน.......... ระหวางวันท่ี.....ถึงวันท่ี......... 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียนแตงต้ังนาย/นาง/นางสาว................................... เปนผูควบคุมในการ

ประกอบอาหาร และแตงต้ังนาย/นาง/นางสาว............................................. เปนประธานกรรมการตรวจการ

ประกอบอาหาร พรอมดวยนาย/นาง/นางสาว................................................................ นั้น 

 ขอรายงานการประกอบอาหาร และการตรวจการประกอบอาหารในแตละวัน ประจําสัปดาห /

ประจําเดือน........... ระหวางวันท่ี...........ถึงวันท่ี................................ ผลปรากฏวา ….. (ระบุรายละเอียดการ

ควบคุม ตรวจสอบ) เชน 

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

 (     )  …………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดตามรายงานท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ลงชื่อ..........................................ผูควบคุมในการประกอบอาหาร 

         

  ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ 

   ตรวจการประกอบอาหาร 

  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ           

  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

     ทราบ 

 

 

     (นางลักษณา  พรหมพล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลักดาน 

       วันท่ี................................. 

 



    

(ตัวอยาง) 

รายงานการประกอบอาหารกลางวัน 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
 

โรงเรียน.................................................................... ตําบล..................... อําเภอ..................... จังหวัด.................... 

สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา......................... เขต.... 

 

 

 

 

 

 

(กําหนดรายละเอียดตามความจําเปน เหมาะสม และเปนไปตามแนวทางท่ีหนวยงานกําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ..........................................ผูควบคุมในการประกอบอาหาร 

         

  ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ 

   ตรวจการประกอบอาหาร 

  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ           

  ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

 
 



29 

 

 

           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   ขออนุมัติยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................... 

 ดวยขาพเจา................................................ตําแหนง......................................ขออนุมัติยืมเงินโครงการ

อาหารกลางวัน จํานวน..................บาท (...................................................) ตามสัญญาการยมืเงินท่ีแนบมาพรอมนี้ 

เพ่ือสํารองจายในการดําเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียน จํานวน..........คน   

ตั้งแตวันท่ี.................เดือน.......................พ.ศ.....................ถึงวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

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

     ตําแหนง.................................................... 

 

ความเห็นเจาหนาท่ีการเงิน 

 ไดตรวจสอบสัญญายืมเงินแลวถูกตองตาม

ระเบียบและมีงบประมาณ.....................บาท จายไป

แลว.................บาท จายครั้งนี้.................บาท คงเหลือ

...................บาท 

 เห็นควรพิจารณาใหจายไดและใหสงใชเงินยืม

เม่ือสิ้นภาคเรียน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 ลงชื่อ.................................เจาหนาท่ีการเงิน 

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

 วันท่ี................................... 

 

ความเห็นของผูชวยผูบริหารฯ (ถามี) 

 ควรดําเนินการตามเสนอ 

 ลงชื่อ………………………………………. 

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

 วันท่ี............................................. 

ความเห็นผูบริหาร 

 อนุมัติ 

 ไมอนุมัต ิเนื่องจาก............................ 

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

 ลงชื่อ………………………………………. 

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

 วันท่ี.............................................. 

 

 



    

สัญญาการยืมเงิน 

ยื่นตอ..................................................................วนัครบกําหนด 

เลขท่ี................................. 

......................(กอนปดภาคเรียน) 

ขาพเจา..............................................................ตําแหนง..............................โรงเรียน.............................................. 

สังกัด............................................................................................จังหวัด.................................................................. 

มีความประสงคขอยืมเงินจาก................................................................................................................................... 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ.............................................................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน   .................  คน 

 

                รวมเงิน 

จํานวนเงินตัวอักษร.......................................................................................... 

…….………………… 

 

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

- 

 

- 

 

 ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และนําใบสําคัญคูจายท่ีถูกตอง

พรอมท้ังเงินเหลือจาย(ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  คือ ภายใน.......วันนับแต

วันท่ีไดรับเงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ 

บํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

 

ลายมือชื่อ...............................................................ผูยืม     วันท่ี.......................................................... 

 

เสนอ  .................................................................................... 

 ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได จํานวน………………………………..………บาท 

(……………………………จํานวนเงินตัวอักษร………………………………………) 

 

ลงชื่อ..................................................................เจาหนาท่ีการเงินโรงเรียน    วันท่ี…………………..……………………… 

คําอนุมัติ 

          อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได  เปนเงิน……………………………บาท 

(……………………………………………………………………) 

ลายมือชื่อผูอนุมัติ........................................................................................ วันท่ี.................................................... 

                                    (ผูบริหารสถานศึกษา)         

 

ใบรับเงิน 

          ไดรับเงินยืมจํานวน ............................ บาท   (.........จํานวนเงินตัวอักษร..........) ไปเปนการถูกตองแลว 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับเงิน     วนัท่ี.......................................................... 
 



31 

 

รายการสงใชเงินยืม 
 

ครั้ง

ท่ี 

วัน เดือน ป รายการสงใช คงคาง ลายมือชื่อ

ผูรับ 

ใบรับเลขท่ี 

เงินสดหรือ

ใบสําคัญ 

จํานวน

เงิน 
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    บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน .................................................................................................................................. 

ท่ี ……………………………………………….…………..วันท่ี........................................................................................... 

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

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรยีน........................................................... 

 ตามท่ีอนุมัติให…………..…....(ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน)………………………....... 

ยืมเงิน…………………......(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... /เทศบาล ........).....................................

เพ่ือเปนคาดําเนินการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการประกอบอาหารกลางวันใหนักเรียนรับประทาน จํานวนเงิน

....................บาท(.....จํานวนเงินตัวอักษร.......) ตามสัญญาการยืมเงินเลขท่ี……………...ลงวันท่ี………........นั้น 

 บัดนี้ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคแลว ขอสงใชหลักฐาน และเงินสด (ถามี) ดังนี้ 

 1.  หลักฐานคาอาหารกลางวัน จํานวน................................................. บาท 

 2.  เงินสด (ถามี)   จํานวน................................................. บาท 

รวมเปนเงิน................................................ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจายเงิน....(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... 

/เทศบาล ........)...จํานวนเงิน ....................... บาท (.....จํานวนเงินตัวอักษร.....) 

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

(...................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

ความคิดเห็นเจาหนาท่ีการเงิน คําส่ัง/การส่ังการ 
ไดตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการ   1. ทราบ 

  2. อนุมัต ิ

 

 

         ลงชื่อ.............................................ผูอํานวยการ 

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

สงใชเงินยืมและจาํนวนเงินสดเหลือจายแลวถูกตอง 

ครบถว  นตามระเบย ี บเหน ็ ควรอนม ุ        ติบก ิ จา  ยเงน ิ ............... 

..(เงินอุดหนุนอาหารกลางวันรับจาก อบต..... /เทศบาล ..)...

จํานวน ............. บาท (.....จํานวนเงินตัวอักษร.....) 
จึงเรยีนมาเพ่ือโปรด 

1. ทราบ 

2. อนุมัติยืมเงิน 

3.  ลงนามในสัญญาการยมืเงิน 

 

 

 

 

 
         (ลงช่ือ).........................................เจาหนาท่ีการเงิน 

  
 

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



    

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

 

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

 

 

 ขาพเจา......................................................... ตําแหนง........................................................ไดจายเงินจํานวน

......................................บาท (.................................................) โดยไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินไดตามรายการ

ตอไปนี้ 

วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง จํานวน

หนวย 

ราคาตอ

หนวย  

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

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

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

 

 

 

หมายเหตุ  :  ใชในกรณีท่ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจายเงินจากผูจําหนายวัตถุดิบเพ่ือใชในการ

ประกอบอาหารได 
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ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหารกลางวัน 

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

วันท่ี.................................................................. 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

คาอาหารประจําวันท่ี..................................... 

คาอาหารประจําวันท่ี..................................... 

คาอาหารประจําวันท่ี..................................... 

คาอาหารประจําวันท่ี..................................... 

คาอาหารประจําวันท่ี..................................... 

    

รวม    

 

 ขาพเจาขอเบิกเงินเพ่ือชดเชยเงินยืม 

  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  เปนเงิน......................................บาท 

  กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  เปนเงิน......................................บาท 

  บํารุงการศึกษา-โครงการอาหารกลางวัน  เปนเงิน......................................บาท 

 ซ่ึงจายเปนคาอาหารตามใบสําคัญรับเงินท่ีแนบ 

 

     ลงชื่อ........................................................ผูขอเบิก 

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

 

ไดตรวจสอบรายการจายตามใบสําคัญท่ีขอเบิกจํานวน.............................ฉบับ ถูกตองแลว  

     

 ลงชื่อ...................................................เจาหนาท่ีการเงิน 

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

วันท่ี.......................................................... 

       

ทราบและอนุมัติจายเงิน 

 

     ลงชื่อ..........................................................หัวหนาสถานศึกษา 

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

     วันท่ี.......................................................... 



    

ใบสําคัญรับเงิน 

 

วันท่ี ...............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

 ขาพเจา............................................................อยูบานเลขท่ี..............ตําบล...........................................

อําเภอ..................................จังหวัด........................................ไดรบัเงินจาก.............................................................

ดังรายการตอไปนี้ 

 

รายการ จํานวนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวมเงิน   

 

จํานวนเงิน(ตวัอักษร).......................................................................................................................... 

 

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

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

 

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

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

 

หมายเหตุ  กรณีการเบิกเงินชดเชยเงินยืม ผูรับเงิน คือเจาหนาท่ีผูยืมเงิน 
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ใบรับใบสําคัญ 

 

    เลขท่ี......................... 

สวนราชการ................................................ 

 

วันท่ี......................................................................... 

 

 ไดรับใบสําคัญจาก....................................................................ตาํแหนง....................................................... 

โรงเรียน.......................................................................สังกัด....................................................................................... 

เพ่ือสงใชเงินยืมตามสัญญายืมเงินเลขท่ี.............................ลงวันท่ี.............................................................................. 

รวม.............ฉบับ  เปนเงิน............................บาท (...................................................................................................) 

ไวเปนการถูกตองแลว 

    

  

      ลงชื่อ...................................................ผูรบัใบสําคัญ 

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

               ตําแหนง............................................................. 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. ใบรับใบสําคัญใหจัดทํา  2 ฉบับ ขอความตรงกัน 

 2. ใชในกรณีเจาหนาท่ีโครงการอาหารกลางวัน นําใบสําคัญ 

  สงใชเงินยืมตามสัญญายืมเงินมอบใหเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงิน 

  ออกใบรับใบสําคัญใหผูสงใชเงินยืม  1 ฉบับ สวนสําเนาอีก 1 ฉบับเก็บไวท่ีเจาหนาท่ีการเงิน 

  จัดทําเปนรูปเลม 

 

 

 

 
 



    

 

           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอจางบคุคลประกอบอาหาร ประจําสัปดาห /ประจําเดือน... / ประจําภาคการศึกษาท่ี    

  (ระหวางวันท่ี.....ถึงวันท่ี......... เดือน.............. พ.ศ. ..........) 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................... 

 ดวยโรงเรียน ............................................จางบุคคลประกอบอาหารใหแกนักเรียนรบัประทานประจํา

สัปดาห/ประจําเดือน...../ประจําภาคการศึกษาท่ี..... (ระหวางวันท่ี......ถึงวันท่ี......เดือน............ พ.ศ. ......) การจัด

จางครั้งนี้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง ............ 

 

 2. รายละเอียดของงานท่ีจะจาง  

  ประกอบอาหารใหแกนักเรียนรับประทาน รายละเอียดของงานท่ีจะจางตามท่ีแนบ 
 

 3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะจาง เปนเงิน............ บาท (.......................)  

 

 4. วงเงินท่ีจะจาง ............................. บาท (.......................................) 

  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะจางในครั้งนั้น 

 

 5) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุ  ประจําสัปดาห /ประจําเดือน...... / ประจําภาคการศึกษาท่ี

...../...... (ระหวางวันท่ี....ถึงวันท่ี........ เดือน................... พ.ศ. ..............)  

 6. วิธีท่ีจะจาง และเหตุผลท่ีจะตองจางโดยวิธีนั้น 

   ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไป 

และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือคณะกรรมการ

วินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 

มีนาคม 2562  
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 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

   การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

 

 8.  การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 

  8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย 

   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพัสดุ 

   (2) ..........................................................กรรมการ 

   (3) ..........................................................กรรมการ 

   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการ ตามรายละเอียดใน

รายงานขอจางดังกลาวขางตน 

 

(........................................................)  เจาหนาท่ี 

 

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

 เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซ้ือ 

 

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

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

         วันท่ี........................................ 

 

อนุมัติตามเสนอ 

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

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

         วันท่ี........................................ 

 

 

 

 

 

 

 



    

รายการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประจําเดือน………………………………..พ.ศ………….. 

 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
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ประกาศ โรงเรียนบานหลักดาน 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอ สําหรับการจางประกอบอาหารกลางวัน  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 

 

 ตามท่ีโรงเรียน............................. โดย ........................................ไดมีโครงการจางประกอบอาหารกลางวัน 

ประจําภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

 โครงการจางประกอบอาหารกลางวัน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก............................... โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น........................บาท (..............................................................) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ……………………………………… 

 

 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................ 



    

บันทึกตกลงจาง 
เขียนท่ี............................................. 

วันท่ี................................................. 

 บันทึกตกลงจางนี้ทําข้ึนเพ่ือแสดงวา นาย/นาง/นางสาว................................................................. 

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................................ผูไดรับมอบหมายอํานาจจากเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ...............  ลงวันท่ี 

.............................. ซ่ึงเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ............................................................................อยูท่ี

..........................................................ซ่ึงเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายมีขอตกลง ดังนี้ 

 1. ผูวาจางและผูรับจางตกลงรับจางประกอบอาหารใหนักเรียน จํานวน..........คน รับประทาน

ระหวางวันท่ี........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............. รวม................

วัน โดยผูวาจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง   

 2. ผูรับจางตองประกอบอาหารและสงมอบใหผูวาจาง โดยจัดใหนักเรียนรับประทานท่ีโรงเรียนใน

วันท่ีเปดทําการเรียนการสอนในเวลา....................น. ตามรายการอาหารท่ีผูวาจางกําหนดในแตละวัน 

 3. ถาผูรับจางไมสงมอบพัสดุตามขอ 2 ผูรับจางยอมชําระคาปรับใหแกผูวาจางในอัตราวันละ

.............................บาท (.................................................) กรณีดังกลาวผูวาจางสามารถยกเลิกขอตกลงท่ีมีปญหาได

โดยท่ีผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

 4. ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูรับจางในอัตราวันละ.................บาท   (.....................................) 

 5. การชําระเงินผูวาจางจะชําระเงินใหแกผูรับจางเปนงวดๆ .......................(ทุกสัปดาห/ทุกเดือน) 

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามบันทึกตกลงจาง 

  ขอตกลงนี้จัดทําข้ึน 2 ฉบับ ขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวท่ีผูวาจาง และผูรับจางฝายละ 1 ฉบับ 

 

      ลงชื่อ..................................ผูวาจาง 

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

 

      ลงชื่อ...................................ผูรับจาง 

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

 

      ลงชื่อ.....................................พยาน 

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

 

      ลงชื่อ......................................พยาน 

           (......................................) 
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(ตัวอยาง) 
ใบสงมอบวัตถุดิบเพ่ือใชประกอบอาหารกลางวัน 

 

วัน/เดือน/ป รายการวัตถุดิบ จํานวน หนวย หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

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

                   ผูสง                      ผูรับ 

 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 



    

ใบสงงาน 
 

 วันท่ี.......................................................... 

 

นามผูวาจาง................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................. 

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

 

ลําดับ รายการ จํานวน จํานวนเงิน(บาท) 

1 คาจางประกอบอาหาร ระหวางวันท่ี.................. 

ถึงวันท่ี............................... 

 

...... วัน …………………… 

รวมเปนเงิน …………………… 

ภาษีมูลคาเพ่ิม …………………… 

จํานวนเงินตัวอักษร......................................................... รวมเปนเงินท้ังส้ิน …………………… 

  

 

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

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

                   ผูสง                      ผูรับ 

 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 

 

 

หมายเหตุ :  สามารถแนบภาพถายประกอบหลักฐานการสงมอบก็ได 

 

เรียน เจาหนาท่ีพัสดุ 

 ไดตรวจสอบการจางประกอบอาหารดังกลาวแลว เปนไปตามขอบเขตของงานท่ีกําหนด 

 

 (ลงชื่อ) .......................................กรรมการตรวจรับ (ผูไดรับมอบหมาย) 

  วันท่ี......................................./ผูตรวจรับพัสดุ 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานสรุปการตรวจรับงานจางประกอบอาหารกลางวัน 

 ประจําสัปดาห ระหวางวันท่ี.....ถึงวันท่ี......... /ประจําเดือน....................... 

 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ขอสงรายงานสรุปการตรวจรับงานจางประกอบอาหารกลางวันเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบ 

ประจําสัปดาห /ประจําเดือน............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... รวม..........วัน รายละเอียด

ตามท่ีแนบ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

เจาหนาท่ี 

 

 

ทราบ 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ใบตรวจรับพัสด ุ
 

    เขียนท่ี..................................................   

  อําเภอ................................................... 

  จังหวัด................................................... 
 

 วันท่ี       เดือน                     พ.ศ.   

 

 ตามรายงานสรุปการตรวจรับงานจางประกอบอาหารกลางวันเบื้องตนในแตละครั้งท่ีมีการสงมอบ 

ประจําสัปดาห /ประจําเดือน............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... รวม..........วัน รายละเอียด

ตามท่ีแนบ  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ไดตรวจรับและใหถือวาพัสดุ   

 (    )  ถูกตอง 

 (    )  ไมถูกตอง  จํานวน ..... รายการ   

 

 จึงรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน..............  เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยขอ  175  แหง

ระเบียบสํานักกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ 

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ           

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจางประกอบอาหารกลางวัน ประจําสัปดาห /ประจําเดือน

............ ระหวางวันท่ี....................ถึงวันท่ี.................... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ  ไดดําเนินการ

ตรวจรับพัสดุดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพสดุ 

รายงานเสนอ 

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

เจาหนาท่ี 

 

ทราบ 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน..................... 

       วันท่ี................................. 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานขอจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) ประจําสัปดาห/ประจําเดือน.................. 

 ประจําปการศึกษา...../.... (ระหวางวันท่ี.....ถึงวันท่ี......... เดือน.............. พ.ศ. ..........) 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................... 

 ดวยโรงเรียน ............................................จางเหมาประกอบอาหารใหแกนักเรียนรับประทานประจํา

สัปดาห/ประจําเดือน...../ประจําภาคการศึกษาท่ี..... (ระหวางวันท่ี......ถึงวันท่ี......เดือน............ พ.ศ. ......) การจัด

จางครั้งนี้ดําเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจาง 

  เพ่ือประกอบอาหารกลางวันใหแกนักเรียน……………………………………………………………………….. 

 

 2. ขอบเขตของงานพัสดุท่ีจะจาง 

   การจางประกอบอาหารกลางวันประจําภาคการศึกษา............ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

 3. ราคากลางของพัสดุท่ีจะจาง 

   เปนเงิน...........................บาท (.........................) โดยมีแหลงท่ีมาจาก....................... 

 

 4. วงเงินท่ีจะจาง 

  เปนเงิน.......................................บาท (........................)  

 

 5. กําหนดเวลาท่ีตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ 

  ระยะวเลาการจาง จํานวน........วัน ตั้งแตวันท่ี......ถึงวนัท่ี.........   

 

 6. วิธีท่ีจะจาง และเหตุผลท่ีจะตองจางโดยวิธีนั้น 

  ดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือ

ใหบริการท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



    

 

 7. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

  การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา 

 8. การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 

  เห็นควรแตงตั้งผูมีรายนามดังตอไปนี้เปน (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ) 

  1...............................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพัสดุ 

  2...............................................กรรมการ 

  3...............................................กรรมการ 

  โดยให (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ) ท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด 

 1. อนุมัติใหดําเนินการจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) ประจําสัปดห/ประจําเดือน..../

ประจําภาคการศึกษา............. ตามรายงานขอจางดังกลาวขางตน 

 2. อนุมัติใหแตงตั้ง (คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ) ตามท่ีเสนอมา /ลงนามในคําสั่ง

แตงตั้ง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ) ตามท่ีเสนอมาพรอมนี้ (ปรับใชแลวแตกรณี) 

 

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

เจาหนาท่ี 

ความเห็นของหัวหนาเจาหนาท่ี 

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

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

 

 ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหนาเจาหนาท่ี 

          (……………………………………..) 

                     วันท่ี........................................... 

คําส่ัง 

 -เห็นชอบ 

 -อนุมัติ 

 -ลงนามแลว 

 ลงชื่อ …………………………….…………………. 

         (………….……………………………….. ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียน……………….. 
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           วันท่ี.................................... 



    

ปรับใชตามความเหมาะสม 

 

ขอบเขตของงาน การจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสาํเร็จ) 

ประจําภาคการศึกษา............ 

1. ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบการประกอบอาหารกลางวันประจําภาคการศึกษา............ใหแกนักเรียน  

ภายในวงเงินไมเกิน ............................. บาท (...........) โดยผูรับจางตองดําเนินการประกอบอาหารกลางวันในทุก

วันทําการ โดยรายการอาหารในแตละวันตองประกอบไปดวย 

- ขาวสวย 

- กับขาวอยางนอย …. อยาง 

- ผลไมอยางนอย ..... อยาง  

ท้ังนี้ การประกอบอาหารในแตละวันจะตองเปนรายการอาหารใด โรงเรียนจะกําหนดให (นาย/นาง/

นางสาว....................../คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับพัสดุ) เปนผูแจงรายการอาหารท่ีตองการ ใหผูรับ

จางทราบกอนประกอบอาหารในแตละวัน 

 2. ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับจางตองประกอบอาหารกลางวันประจําภาคการศึกษา............ ใหแกโรงเรียนภายในกรอบระยะเวลา 

.......... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจาง 

 

 3. การสงมอบงานและการจายเงิน 

โรงเรียนจะแบงการชําระเงินออกเปนจํานวน ...... งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกโรงเรียน ภายใน ........ วัน นับถัดจาก 

วันลงนามในใบสั่งจาง 

งวดท่ี 2 ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกโรงเรียน ภายใน ........ วัน นับถัดจาก 

 วันลงนามในใบสั่งจาง 

     ฯลฯ 

งวดท่ี ... (งวดสุดทาย) ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกโรงเรียน ภายใน ... วัน นับถัดจาก

วันลงนามในใบสั่งจาง 

โดยในการสงมอบงานแตละงวดผูรับจางตองเปนผูสรุปรายการประกอบอาหารเปนรายวันภายในงวดงาน

นั้นๆ สงใหแกโรงเรียนทําการเบิกจายเงิน ซ่ึงโรงเรียนจะชําระเงินใหแกผูรับจางตามท่ีไดประกอบอาหารจริงในแต

ละงวด 

เม่ือไดรับสรุปรายการประกอบอาหารในแตละงวดแลว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ 

ผูตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับไว ถูกตองครบถวนแลว โรงเรียนจะชําระเงินในแตละงวดใหแก 

ผูรับจางภายในระยะเวลาอันสมควร 

 

(ตัวอยาง) 
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4. เง่ือนไขการสั่งจางและการสิ้นสุดของสัญญา 

  4.1 ในการสั่ งจ างประกอบอาหารในครั้ งนี้  กํ าหนด มูลค าตามสัญ ญ าให อยู ภ ายในวงเงิน 

........................................ บาท (.............................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการภายใน.......... วัน นับถัด

จากวันลงนามในใบสั่งจาง  

  4.2 การสั่งจางประกอบอาหารตามใบสั่งจาง จะสิ้นสุดลงเม่ือโรงเรียนเบิกจายครบมูลคาตามใบสั่งจาง 

หรือครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดในขอ 4.1 แลวแตเง่ือนไขใดถึงกอน 

 

ลงชื่อ............................................ 

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

ผูกําหนดรายละเอียด 

 

 

  =  ปรับใชตามความเหมาะสม 

(ตัวอยาง) 



    

ใบเสนอราคา 
 

 วันท่ี............................................ 

 

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

 1. ขาพเจา........................................................................................................................บัตรประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี......................................ซ่ึงเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันสถานประกอบการคือ บริษัท/หาง/ราน

...................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี............................. ตําบล....................................

อําเภอ....................................จังหวัด.................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................ 

ซ่ึงไดศึกษาทําความเขาใจขอบเขตของงานการจางประกอบอาหารกลางวัน ประจําภาคการศึกษา.............. ของ

โรงเรียน...................................และรายละเอียดตางๆ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว  รวมท้ัง

รับรองวา  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ ครบถวนตามท่ีกําหนด  และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

 2. ขาพเจาขอเสนอราคาจางประกอบอาหารกลางวัน ประจําภาคการศึกษา......................... 

เปน เงิน ท้ังสิ้น ............................................บาท (...........................................................................) 

ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  รวมท้ังภาษาอากรอ่ืน  และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

 3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ..............วัน นับตั้งแตวันท่ีไดยื่นใบเสนอราคา 

 4. กําหนดสงมอบ ภายใน........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจาง/ขอตกลงจาง 

 

ลงชื่อ....................................................ผูเจรจาตกลงราคา ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอราคา 

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

               เจาหนาท่ี 
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           บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียน 

ที ่  วันที่        

เร่ือง   รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) 

 ประจําภาคการศึกษา…………/……. 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน..................................................... 

 ตามท่ีผูอํานวยการโรงเรียน.................................................. เห็นชอบใหดําเนินการจางเหมาประกอบ

อาหารกลางวัน ประจาํภาคการศึกษา……….. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ..........................บาท นั้น 

 เจาหนาท่ีไดเจรจาตกลงราคากับผูประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ขอ 79 แลว  ขอรายงานผลการพิจารณาการจางเหมา

ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) ประจําภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดังนี้ 

รายการพิจารณา ผูชนะการเสนอราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ดําเนินการจางเหมาประกอบ 

อาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) 

ประจําภาคการศึกษา……….. 

   

รวม   
  

 จึงเห็นสมควรรับราคาจาก ............................... การจัดซ้ือคราวนี้ไมเกินวงเงินท่ีประมาณไว และไม

สูงกวาราคากลาง เจาหนาท่ีไดตอรองราคาแลว ผูเสนอราคาไมสามารถลดราคาลงไดอีกตามใบเสนอราคาท่ีแนบ 

ครบกําหนดยืนราคาวันท่ี....................................  กําหนดสงมอบของ ภายใน ........วัน นับถัดจากวันลงนามใน

ใบสั่งจาง สถานท่ีสงมอบ ณ โรงเรียน......................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการจัดจาง จากผูชนะการเสนอราคาดังกลาว และลง

นามในประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา และใบสั่งจาง ท่ีเสนอมาพรอมนี้ 

      ลงชื่อ ……………………………………..……..เจาหนาท่ี 

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

 อนุมัติ /ลงนามแลว 

 

      ลงชื่อ………………………………………..… 

            (…………………………………………..) 

           ผูอํานวยการโรงเรียน................ 

         วันท่ี........................................... 



    

(ตัวอยาง) 

 
ประกาศ โรงเรียน................. 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอ สําหรับการจางประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) 

ประจําภาคการศึกษา……….. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 

 

 ตามท่ีโรงเรียน............................. โดย ........................................ไดมีโครงการจางประกอบอาหารกลางวัน 

ประจําภาคการศึกษา………..โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

 โครงการจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสําเร็จ) ประจําภาคการศึกษา………..ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก............................... โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น........................บาท (.........................................................) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ……………………………………… 

 

 

 

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

ผูอํานวยการโรงเรียน................ 
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ใบสั่งจาง 
ผูรับจาง  ………………………………………… 

ที่อยู   …………………………………………… 

โทรศัพท   ………………………………. 

 

ใบสั่งจางเลขที่  

วันที่    

สวนราชการ    

ที่อยู 

โทรศัพท  
 

 ตามที่............................................................. ไดเสนอราคา ไวตอ…………………………………..ซึ่งไดรับราคาและ

ตกลงจาง ตามรายการดังตอไปนี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 การจางเหมาประกอบอาหารกลางวนั

(ปรุงสาํเร็จ) ประจาํภาคการศึกษา

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

 

 

1 งาน   

รวมเปนเงิน  

ภาษีมูลคาเพิ่ม  

(จํานวนเงินตวัอักษร)……………………………..................................... รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

การสั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี ้

1.  กําหนดสงมอบภายใน…….วนันับถัดจากวันที่ผูรับจางไดรับใบสั่งจาง 

2.  ครบกําหนดสงมอบวันที่  ........................ 

3.  สถานที่สงมอบและนําบิลสง .............................................................................. 

4.  ระยะเวลารับประกัน............................ 

5.  สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1  ของมูลคาตามใบสั่งจาง 

    แตจะตองไมต่าํกวาวนัละ 100.00 บาท 

6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมรับมอบถาปรากฏวางานจางนัน้มีลักษณะไมตรงตามรายการทีร่ะบไุวในใบสั่งจาง 

    กรณีนี้ผูรับจางจะตองดาํเนนิการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งจางทุกประการ 

7. กรณีงานจาง ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแต 

   การจางชวงงานแตบางสวนทีไ่ดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงาน 

   แตบางสวนดงักลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสญัญานี้ และผูรับจาง 

   จะยังคงตองรับผิดในความผดิและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจาง 

   ชวงนัน้ทุกประการ กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับ 

   ใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธ ิ

   ผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา   



    

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัตงิานแลวเสร็จ 

   ตามสัญญาหรือขอตกลงของคูสัญญาเพื่อนํามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

9. การสงมอบงานและการจายเงิน 

    ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกผูวาจาง เพื่อทําการเบิกจายเงิน จํานวน ..... งวด  

    โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

    งวดที่ ......  ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกผูวาจาง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

    ในใบสั่งจาง 

    งวดที่ ......  ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกผูวาจาง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

    ในใบสั่งจาง 

......ฯลฯ........ 

    งวดที่ ......(งวดสุดทาย)  ผูรับจางตองสรุปรายการประกอบอาหารใหแกผูวาจาง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในใบสั่งจาง 

      เมื่อไดรับรายการสงมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับไวถูกตองแลว ผูวาจางจะชําระเงินให

แกผูรับจางภายในระยะเวลาอันสมควร 

10. เงื่อนไขการสั่งจางและการสิ้นสุดของใบสั่งจาง 

     10.1 ในการสั่งจางประกอบอาหารในคร้ังนี้ กําหนดมูลคาตามใบสั่งจางใหอยูภายในวงเงิน..........................บาท 

              (.............................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการภายใน.......... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจาง  

       10.2 การสั่งจางประกอบอาหารตามใบสั่งจาง จะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเบิกจายครบมูลคาตามใบสั่งจาง  

              หรือครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 10.1 แลวแตเงื่อนไขใดถึงกอน 

11. เอกสารแนบทายใบสั่งจาง 

     11.1 ขอบเขตของงาน การจางประกอบอาหารกลางวัน ประจําภาคการศึกษา............ จํานวน ..... หนา 

     11.2 ใบเสนอราคา จํานวน ..... หนา 

     เอกสารแนบทายใบสั่งจางใหถือเปนเอกสารสวนหนึ่งของใบสั่งจางฉบบันี้ กรณีเอกสารแนบทาย ขัดหรือแยง 

     กับใบสั่งจางฉบบันี้ ใหใชใบสั่งจางนี้บงัคับ กรณีเอกสารแนบทายขัดหรือแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัต ิ

     ตามคําวนิิจฉัยของผูวาจาง 

หมายเหตุ : 

1. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งจางมีผลตามกฎหมาย 

2. ใบสั่งจางนี้อางอิงตามเลขที่โครงการ .................................. จาง......................................................จํานวน ..........

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

 

ลงชื่อ...........................................ผูสั่งจาง ลงชื่อ...................................................ผูรับใบสั่งจาง 

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

         .................................... ตําแหนง……………………….........……………..  

วันที่................................................  วันที่................................................  
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บันทึกตกลงจาง 
เขียนท่ี............................................. 

วันท่ี................................................. 

 บันทึกตกลงจางนี้ทําข้ึนเพ่ือแสดงวา นาย/นาง/นางสาว................................................................. 

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน.......................................................................ผูไดรับมอบหมายอํานาจจากเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ...............  ลงวันท่ี 

.............................. ซ่ึงเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ............................................................................อยูท่ี

..........................................................ซ่ึงเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายมีขอตกลง ดังนี ้

 1. ผูวาจางและผูรับจางตกลงรับจางเหมาประกอบ (ปรุงสําเร็จ) ใหนักเรียน จํานวน..........คน 

รับประทานระหวางวันท่ี........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ............. 

รวม................วัน เปนเงิน..................บาท (........................................) 

 2. ผูรับจางตองจัดทําอาหารและสงมอบใหผูวาจาง โดยจัดใหนักเรียนรับประทานท่ีโรงเรียนในวันท่ี

เปดทําการเรียนการสอนในเวลา....................น. และตองจัดอาหารใหเพียงพอสําหรับนักเรียน............คน โดยผูรับ

จางตองจัดอาหารใหไมนอยกวาวันละ..................อยาง โดยผูรับจางเปนผูจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารซ่ึง

อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวตองประกอบไดดวยคุณคาทางโภชนาการครบถวนและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของ

นักเรียน 

 3. ถาผูรับจางไมสงมอบพัสดุตามขอ 2 ผูรับจางยอมชําระคาปรับใหแกผูวาจางในอัตราวันละ

.............................บาท (.................................................) กรณีดังกลาวผูวาจางสามารถยกเลิกขอตกลงท่ีมีปญหาได

โดยท่ีผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 4. หากวันใดสถานศึกษาหยุดทําการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผูวาจางตองแจงผูรับ

จางทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน 

 5. การชําระเงินผูวาจางจะชําระเงินใหแกผูรับจางเปนงวดๆ .......................(ทุกสัปดาห/ทุกเดือน) 

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จตามบันทึกตกลงจาง 

 ขอตกลงนี้จัดทําข้ึน 2 ฉบับ ขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวท่ีผูวาจาง และผูรับจางฝายละ 1 ฉบับ 

      ลงชื่อ...................................ผูวาจาง 

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

      ลงชื่อ...................................ผูรับจาง 

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

      ลงชื่อ.....................................พยาน 

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

      ลงชื่อ......................................พยาน 

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



    

 

 

(ตัวอยาง) 

ใบสงงาน 
 

เลขท่ีเอกสาร..................................... บริษัท/หาง/ราน........................................................... 

 ท่ีอยู.............................................................................. 

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

 

 วันท่ี.......................................................... 

 

นามผูวาจาง................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................. 

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

 

ลําดับ รายการ จํานวน จํานวนเงิน(บาท) 

1 คาเหมาจางเหมาประกอบอาหารกลาวัน  

(ปรุงสําเร็จ) ประจําภาคการศึกษา....... งวดท่ี .... 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

1 งวด …………………… 

รวมเปนเงิน …………………… 

ภาษีมูลคาเพ่ิม …………………… 

จํานวนเงินตัวอักษร......................................................... รวมเปนเงินท้ังส้ิน …………………… 

  

 

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

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

                   ผูสง                      ผูรับ 

 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 
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(ตัวอยาง) 
ใบสรุปรายการประกอบอาหาร 

แนบทายใบสงมอบงานเลขท่ี ....................ลงวันท่ี........................................... 

 

วัน/เดือน/ป รายการอาหาร จํานวนชุด ราคาตอชุด รวมเปนเงิน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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

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

                   ผูสง                      ผูรับ 

 วันท่ี................................................ วันท่ี................................................... 



    

ใบตรวจรับพัสด ุ
    เขียนท่ี..................................................   

  อําเภอ................................ 

  จังหวัด........................... 

 

 วันท่ี       เดือน                     พ.ศ.   

 

 ดวย บริษัท/หางหุนสวน/ราน/หนวยงาน.................................................................ไดสงมอบงานจาง

ป ระก อ บ อ าห ารป ระจํ าภ าค ก าร ศึ ก ษ า ... .. ..งว ด ท่ี  . .. .  ต าม   ใบ สั่ ง ซ้ื อ  เล ข ท่ี  ……………………. 

 ใบสั่ งจ าง  เลข ท่ี……………………. ลงวัน ท่ี ....เดือน ...........................พ .ศ .  ....................  ไว ให แก

..............................................................เพ่ือให  ผูตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ทําการตรวจ

รับแลวปรากฏผล  ดังนี้   

 1.  ครบกําหนด  วันท่ี...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 

 2.  สงมอบ   วันท่ี...........เดือน.................................  พ.ศ. .............. 

 3.  ไดตรวจรับพัสดุตามใบมอบงาน  เลมท่ี............... เลขท่ี..............ลงวันท่ี ................... 

 4.  ไดตรวจรับและใหถือวาพัสดุ    ถูกตอง  จํานวน........รายการ   

   ไมถูกตอง  จํานวน - รายการ   

               ต้ังแตวันท่ี...........เดือน.......................................  พ.ศ....................... เกินกําหนด.........วัน 

               เห็นสมควรใหจายเงินคาจางประกอบอาหารประจําภาคการศึกษา..............งวดท่ี............. 

ใหแก บริษัท/หางหุนสวน/ราน.................................................................................................................... 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น..................................บาท (......................................................) 

 5.  ไดเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิมาปรึกษาดวยคือ..................................................... 

 

 จึงรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน........ เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ  ตามนัยขอ  175  แหงระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

  ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ 

 

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

 

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
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2.6 ภาคผนวก - หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 
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บรรณานุกรม 

๑. กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๙) คูมือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน   

   โดยกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

   ข้ันพ้ืนฐาน :โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว กรุงเทพฯ  

๒. ชมรมเครือขายผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (๒๕๖๒) “ข้ันตอนการ    

 จัดซ้ือจัดจางและกรณีศึกษา การจัดหาอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หนังสือ  

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด กค (กวจ) 

๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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รายช่ือท่ีปรึกษา 

การจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

๑. นางลกัษณา   พรหมพล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยลาด  

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๒. นายสมบูรณ์   นามวงศ ์     ครูโรงเรียนบา้นหว้ยลาด สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๓. นางสาวณภทัร   พงคค์าํ      ครูโรงเรียนบา้นหว้ยลาด สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
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