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ค าน า 
 

      คู่มือการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงฯ และมติ ครม. ระเบียบเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ
กรมบัญชีกลางท่ี กค 0121.4/ว 82 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ 
งานในระบบ e – GP ระยะที่ 2 (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 กรณีการจ้างเหมาปฏิบัติ ท่ีเป็นการจ้างบุคคลธรรมดา   
และการจัดท าร่างสัญญา) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานสอน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ส่งผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนรวดเร็ว ถูกต้อง เอกสารครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบฯ 

     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง     
เขต  1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของสถานศึกษา  ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1      
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ส่วนส าคัญในการจัดท าเอกสารคู่มือเล่มนี้ 

 

 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 
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ขั้นตอนด าเนินงานการจ้างเหมาผูป้ฏิบัตงิานสอนของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่างขอบเขตของงาน  
 

ราคากลาง 

 

เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอจ้าง 

พร้อมแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ หรอืคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(ผอ.โรงบเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับบคุคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามขอบเขตของงานน้ันโดยตรง 

เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานการเจรจาตกลงราคา 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผอ.โรงเรียน) 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศผู้ได้รับการ
คัดเลือกทางเว็บไซต์ระบบ e-GP 

เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ 
ที่ท าการ 
(ข้อ 81) 

 

หน่วยงานของรัฐอาจจะน าเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานผู้อนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ก็สามารถกระท าได้ 

ตรวจรับพัสดุ 
จัดท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(มาตรา 93, 96) 
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เอกสารประกอบการสง่เบิกเงินค่าจ้างเหมาผูป้ฎิบัติงานสอน 

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
ให้ใช้ฉบับจริงทั้งหมดสง่เบิก ตามรายละเอียด ดังนี ้

 
1. บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาฯ TOR     
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาฯ  TOR 
3. บันทึกข้อความขออนุมัติรายละเอียดการจ้างเหมาฯ 
4. ขอบเขตของงาน – งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 
5. บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/จ้าง  

(เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนาม และผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ) 
6. รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/จ้าง  

(เจ้าหน้าที่ ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนาม) 
7. บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง  
      (เจ้าหน้าที่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนาม) 
8. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
9. บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 

     - น าประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ ในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
     - น าประกาศ ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของโรงเรียน  มอบให้(นาย/นาง/นางสาว)............   
 ต าแหน่ง................................. เป็นผู้ปิดและปลดประกาศ  ตามระเบียบฯ  
เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าเจ้าหน้าที่, ลงนาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม เห็นชอบ/อนุมัติด าเนินการภายใน 3 
วันท าการ หลังจากผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 

10. ให้โรงเรียน Print Screen ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
11. รูปภาพปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
12. บันทึกตกลงจ้าง (ปิดอากรแสตมป์ พันละ 1 บาท เศษของบาทคิดเป็นอีก 1 บาท) ผู้รับจ้างเป็นผู้ช าระเอง 
13.  เอกสารภาคผนวก 1  
14. ใบส่งมอบงาน  
15. ใบตรวจรับ 
16. ตารางสอน  
17. บันทึกรายงานประจ าวัน 
18. ใบส าคัญรับเงิน 
19. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง 

หมายเหตุ          ข้อที่ 4    ขอบเขตของงาน – งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 

                  ข้อที่ 12  บันทึกตกลงจ้าง 
          ข้อที่ 13  เอกสารภาคผนวก 1 

(ข้อที่ 4 ข้อที่ 12 และข้อที่ 13 เป็นเพียงตัวอย่างให้โรงเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ) 
        การส่งเอกสารเบิกเงินไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถดัไป
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            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน.................................... 
ที ่  วันที่        
เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน  

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ  (TOR) 
 

 จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ........................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................ 
 
 ด้วยโรงเรียน...................................................... จะด าเนินการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน   

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ...................................วงเงินงบประมาณ.................................บาท ดังนั้น 
เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดการจ้างงานดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 21  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท ารายละเอียดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน 
ของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการจ้างดังกล่าว ประกอบด้วย 

 1.......................................... ต าแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2.......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 3.......................................... ต าแหน่ง............................ กรรมการ 
 โดยให้มีหน้าที่ จัดท ารายละเอียดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   

และก าหนดหลักเกณฑ/์รายละเอียดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

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

................................................ 
เจ้าหน้าที่ 

 
                                       /อนุมัต ิ
 
   (ลงชื่อ)....................................................... 
                      (................................................) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 
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ค าสั่ง โรงเรียน.................................................... 
ที่   .........................../2563 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) 

  
ด้วยโรงเรียน....................................... จะด าเนินการจัดจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 
                           

                                ฉะนั้นเพื่อให้การก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดินดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     
ข้อ 21  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) 
ประกอบด้วยบุคคลและมีหน้าที่ดังนี้ 

ประกอบด้วยบุคคล 
                1.....................................ต าแหน่ง.............................         ประธานกรรมการ 
                2.....................................ต าแหน่ง.............................                   กรรมการ 

3.....................................ต าแหน่ง.............................                   กรรมการ  
    มีหน้าที ่

ให้คณะกรรมการก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) 
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ/์รายละเอียด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้แล้วเสร็จและ
รายงานผลให้ทราบภายในวันที่  .........................................  

                                          สั่ง   ณ   วันที่            เดือน                 พ.ศ.  2563 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 

 

 
            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียน......................................................... 

ที ่  วันที่        

เรื่อง   ขออนุมัติใช้รายละเอียดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินแผ่นดิน 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิ  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................. 
 
 ตามค าสั่ง ที่........../................ ลงวันที่.......................................................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก าหนดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน   
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (TOR) ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21  และตามหลักเกณฑ์/รายละเอียด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
ตามรายละเอียดที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ  
 
 
   (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ  
    (.............................................) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ  
    (.............................................) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ  
    (.............................................) 
 
                            เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 
                     (.....................................................) 
                      ผู้อ านวยการ.......................... 
                       วันที่........../............../................  
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ตัวอย่าง 
ขอบเขตของงาน – งานจา้งเหมาผูป้ฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 

จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 
1.รายละเอียดการจ้าง 
 งานผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

                 2.ระยะเวลาการจ้าง 
 ตั้งแต่วันที่ ……………………………………. ถึงวันที่ ……………………………………….. 
 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียน.................................................. อ าเภอ.................... จังหวัด.......................  

                3.คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 สัญชาติไทย 
 3.2 เป็นข้าราชการครู สายการสอน สังกัด สพฐ. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 3.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
           ที่คุรุสภาก าหนด 
 3.4 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชา................................ 
 3.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน 
 3.6 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
4.ขอบเขตของงานที่จ้าง 

1. รายละเอียดการจ้างครูผู้สอน ดังนี้ 
1.1 ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย (ตามตารางสอน) 
1.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. ครูผู้สอนต้องมาปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
3. ครูผู้สอนต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ (กลางวัน) ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
4. ครูผู้สอนต้องมาปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมงเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30น. 
    เว้นเวลาพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.) 
5. ก าหนดระยะเวลาจ้าง  ........ เดือน ระหว่างวันที่  .................................................................. 
    ในอัตราเดือนละ  17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
6. เมื่อผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็น          
    รายเดือน ๆ ละ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
7. หากครูผู้สอนไม่มาปฏิบัติงานในวันใด จะคิดค่าปรับรายวันในอัตราเงินเดือนหารด้วยจ านวนวันในเดือน    
    นั้น ๆ หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น ตัวอย่างเช่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000 บาท เดือนพฤศจิกายน         
    มี 30 วัน (17,000 หาร 30 ) อัตราค่าปรับในเดือนพฤศจิกายน จะเป็น 567.- บาท เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  
    ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และได้รับอนุญาตการลา โดยให้มาปฏิบัติงานทดแทนในวันหยุดราชการ 
 

            

5. ข้อบังคับ... 
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        5.ข้อบังคับและระเบียบการท างาน 
 5.1  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้ง ที่เข้าท างาน 

และเลิกงาน  
 5.2  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือท างานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามระยะเวลา 

ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 5.3 ผู้รับจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 
6.วินัยในการปฏิบัติงาน 
 6.1 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการท างานโดยเคร่งครัด 
 6.2 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 6.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมีความตั้งใจจริง 
 6.4 ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างานต่อผู้ว่าจ้าง 
 6.5 ไม่ละท้ิงหน้าที่หรือขาดงาน กรณีหยุดงาน จะต้องแจ้ง/หรือรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
 6.6 มาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 6.7 ไม่จงใจหรือปฏิบัติงานให้ล่าช้า  จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 
 6.8 ห้ามผู้รับจ้างลงชื่อแทนผู้รับจ้างรายอื่น อันท าให้ผู้รับจ้างรายอ่ืนได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 

โดยเด็ดขาด 
 6.9 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญหาย แก่เครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่าจ้าง 
 6.10 ห้ามน าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินใดของผู้ว่าจ้างไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 6.11 ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 

7.วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ 
 7.1 ไม่ประพฤติตนไปในทางที่จะน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่หน่วยงาน 
 7.2 ไม่ใช่กิริยาวาจาไม่สุภาพ 
 7.3 ไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายเพ่ือนร่วมงาน และผู้อื่น หรือกระท า
การใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ความสามัคคีในระหว่างครดู้วยกัน 
 7.4 ห้ามน าสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณหน่วยงาน 
 7.5 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ในบริเวณหน่วยงาน 
 7.6 ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหว่างท างานหรือมาท างานในสภาพมึนเมา 
 7.7 ไม่กระท าหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือท าลายทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือกระท าการอย่างใด
อันเป็นเหตุท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 
 7.8 ห้ามน าอาวุธทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด 
 7.9 ห้ามด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ
ศีลธรรมอันดี       
 7.10 แต่งกายสุภาพ หรือตามเครื่องแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 

/8. ความรับผิดชอบ... 
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8.ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 8.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่รับจ้างเป็นอย่างดี 
 8.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้พัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ของ 
ทางราชการ อย่างไม่ถูกต้อง จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ และเมื่อเกิดความเสียหายผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขให้ลุล่วง
ภายในระยะเวลาอันควรจนเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง ต้องด าเนินการเอง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก 
ผู้รับจ้างได้ตามที่เป็นจริง 

               9.ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

             10. เงื่อนไขการจ่ายเงิน  
                    ค่าจ้างจะจ่าย งวดละหนึ่งเดือน ทุกๆ สิ้นเดือนจะท าการส่งมอบ และตรวจรับ พร้อมรวบรวมเอกสารส่งเบิก
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดยจะโอนเงินบัญชีผู้รับจ้าง  
  12. เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 

 เกณฑ์ราคา 
  
 

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

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

                                                                           ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
                                                                                            (.............................................) 
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                           บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   โรงเรียน..................................................................................................................... .............................. 
ที่ ………………………………….………. วันที่   ....................................................................................................................  
เร่ือง  รายงานขอจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..............................................................  

                  ด้วยโรงเรียน.........................................  มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จ านวน  .................. บาท รายละเอียด  ดังแนบ  

 งานพัสดุไดต้รวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒5(๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ ๕  จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

๑. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องจ้าง คือ เพ่ือปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน 
๒. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ  ตั้งแต่วันที่.....................................ถึงวันที่..................................... 
๓. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ................................ บาท  
๔. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ .............................. บาท (………………………………………………………………… )  
๕. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่.........................................ถึงวันที่.........................................  
๖. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรอื 

ให้ปฏิบัติทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา  
๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
๑. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น  
2. อนุมัติแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว.....................) ต าแหน่ง.......................................... เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ  
 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที ่           ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
          (............................................)                                (……………………………………)  
             ……………………………………                                 ……………………………………… 

/ เห็นชอบ  
/ อนุมัติ  
 

                                          ลงชื่อ ……………………………… 
                                          (...............................................) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 
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รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความที่   -   ลงวันที่ ......................................... 
งานจัดจ้างพัสดุ จ านวน 1 รายการ 

ล าดับ
ที่ 

รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง จ านวน
หน่วย 

ราคาที่ได้มาจาก
การสืบจาก

ท้องตลาด(หน่วย
ละ) 

จ านวนและ
วงเงินที่ขอซื้อ

ครั้งนี้ 

 

    หน่วยละ จ านวนเงิน 
1 รายละเอียดการจ้างตั้งแต่วันที่

...........................ถึงวันที่

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

 17,000.- 17,000.-  

      
      
      
      
      
      
 รวมเป็นเงิน     

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

 
                                                              ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่  

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

 
ส่วนราชการ   โรงเรียน..................................................................................................................... ............................ 
ที ่…………………..................………….  วันที ่  .................................................................................................................  
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง  

เรียน   หัวหน้าเจ้าหน้าที ่   
   

ตามท่ีโรงเรียน........................................ เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสอนของ
โรงเรียนจ านวน  ........................................บาท (.....................................................................)  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒4 รายละเอียด  ดังแนบ   

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ (นาย/นาง/นางสาว)..................................... ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว 
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ...................................บาท (....................................................)   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดจ้างจากผู้เสนอ
ราคารายดังกล่าว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา  

1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก (นาย/นาง/นางสาว)................................................ เป็นผูร้ับจ้าง         
ท าการปฏิบัติหน้าที่สอนของโรงเรียนดังกล่าว. ในวงเงิน ..........................บาท(……………………………………….)   ก าหนดเวลา
การส่งมอบงานเป็นรายเดือน เดือนละ 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

2. ลงนามใบสั่งจ้าง ดังแนบ   
  
  
    

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

                                                           

                                              /  อนุมัติ          

                                             /   ลงนามแล้ว  

      

  ลงชื่อ …………………….…………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่     
            ( ...............................................)   
           วันที่............................................... 
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ประกาศโรงเรียน............................................ 
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

(ส าหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด าเนินผ่านระบบ e-GP) 
----------------------------- 

 
           ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ 81 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

            โรงเรียน............................................... ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
ส าหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายการ 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ผู้ได้รับการคัดเลือก (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (.......................................................)  
  
  

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

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

                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................... 
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 บันทึกข้อความ 
 

     สว่นราชการ      โรงเรียน.................................................................................................. ............................. 
     ที ่…………………………………………………..วันที่................................................................................................... 
     เรื่อง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส าหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด าเนินการ     
              ผ่านระบบ e – GP) 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ตามท่ีโรงเรียน........................................  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
    โดยวธิีเฉพาะเจาะจง ที่ไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบ e – GP นั้น 

                ตามมาตรา 66 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

เห็นควร ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง 
แผ่นดิน (ส าหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบ e – GP) 

                เพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรด 

1. โปรดลงนามประกาศผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
2. น าประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
3. น าประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปิดประกาศเพ่ือประชาสัมพันธ์ และมอบให้      

(นาย/นาง/นางสาว).......................... ต าแหน่ง ........................................... เป็นผู้ปิดและปลดประกาศ 
ตามระเบียบฯ  
 
 
                                    (ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่ 
                                              (.........................................) 
 
                                   (ลงชื่อ)..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                              (.........................................) 
 
        
                             เห็นชอบ/อนุมัติ 

 

      (ลงช่ือ).............................................. 
                        (.............................................) 
  ผู้อ านวยการโรงเรยีน..................................................... 
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รูปภาพประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน 
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รูปภาพประกาศปิดประกาศเผยแพร่ในโรงเรียน 
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บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
                           เลขที ่………./2563        

     บันทึกข้อตกลงจ้างฉบับนี้ท าขึ้น ณ. โรงเรียน...................................ถนน............................ 
ต าบล................... อ าเภอ................... จังหวัด..........................  เมื่อวันที่ ....................เดือน ................................... 
พ.ศ. ....................ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดย (นาย/นาง/นางสาว).....................................  
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน......................................ผู้ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา -  
ขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม  2560  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า      
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ(นาย/นาง/นางสาว) ................................................   บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ 
.............................. วันออกบัตร ....................................... บัตรหมดอายุ ................................. .........   
อยู่บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ............ต าบล ................  อ าเภอ  ........................ จังหวัด ................... 
ปรากฏตามส าเนาเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี ้ เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง     
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

     1.ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอนและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานสอน              
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ณ โรงเรียน.......................... ................. มีก าหนดเวลา ......................... เดือน         
ตั้งแต่วันที่............................ ถึงวันที่  ............................... โดยผู้รับจ้างจะต้องท างานต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารผนวก 1 

              2. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์  ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   
              3. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ (กลางวัน) ตามค าสั่ง 
              4. ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานวันละ 7 ชั่วโมงเริม่ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30น. เว้น 

เวลาพักกลางวัน   (12.00 – 13.00 น.) 
     5. ก าหนดระยะเวลาจ้าง ..........เดือน ระหว่างวันที่  ......................ถึงวันที่......................... ในอัตรา 

เดือนละ 17,000 .- บาท 
              6. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน 

ค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
             7. หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานในวันใด จะคิดค่าปรับรายวันในอัตราเงินเดือนหารด้วยจ านวนวันใน 

เดือนนั้น ๆ หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น ตัวอย่าง เช่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000 บาท เดือน เมษายน มี 30 วัน          
(17,000 หาร 30) อัตราค่าปรับในเดือนเมษายน จะเป็น 566.67 บาทต่อวัน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ และได้รับอนุญาตการลา โดยให้มาปฏิบัติงานทดแทนในวันหยุดราชการ 

             บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจ 
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ ฝ่ายละฉบับ 

 
                                                           (ลงชื่อ)                                          ผู้ว่าจ้าง 

      (................................................) 
                                            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................... 
                                                (ลงชื่อ)                                    ผู้รับจ้าง 

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

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

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

เอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงจ้าง เลขที่................./2563  ลงวันที่..................................... 

เงื่อนไขการจ้างสอนของโรงเรียน  ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 

รายละเอียดการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน ดังนี้ 
1 .........................................................................................................................  
2  .........................................................................................................................  
3  .........................................................................................................................  
4 ..........................................................................................................................  
5  ......................................................................................................................... 
6  .........................................................................................................................  
7  .........................................................................................................................  
8  .........................................................................................................................  

ฯลฯ 
 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)                                          ผู้ว่าจ้าง 

      (................................................) 
                                            ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................... 
                                                (ลงชื่อ)                                    ผู้รับจ้าง 

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

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

      (...............................................) 
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ใบส่งมอบงาน 
 

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

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

เรื่อง   ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน 

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

  ตามท่ีข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................ได้รับจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานสอน    
ของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามบันทึกตกลงจ้าง เลขท่ี.............../2563 ลงวันที่...................................... 
เป็นค่าจ้างทั้งสิ้น...........................บาท (.................................................)นั้น 

  บัดนี้  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................ได้รับจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนของ
โรงเรียน ประจ าเดือน.......................................เสร็จถูกต้อง ตาม ( / ) บันทึกตกลงจ้างดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว         
จึงขอเบิกจ่ายจ านวนเงิน ................................ บาท (..........................................) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

                  ผู้รับจ้าง 
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ใบตรวจรับพัสดุ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 175  

เขียนที ่โรงเรียน............................................               

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

ตามท่ีโรงเรียน................................. ไดจ้ัดจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จาก (นาย/นาง/นางสาว)...................... ตาม บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี ........../2563  ลงวันที่ ................................ 
ครบก าหนดส่งมอบวันที่  .................................................... 

บัดนีผู้้รับจ้างได้จัดส่ง/ท างานเพ่ือปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน ดังกล่าว ตามหนังสือส่งมอบของผู้รับจ้าง 
 เลขที่ - . .ลงวันที่ ………………………………………….  การจ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ …………-……………………ผู้ตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ …………………………………….   แล้วปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตาม บันทึกตกลงจ้าง        
ทุกประการ เมื่อวันที่ ……………………………………………….. โดยส่งมอบเกินก าหนด จ านวน ……-… วัน   คิดค่าปรับในอัตรา
............-........... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ………-…..….. บาท จึงออกหนังสือส าคัญ ฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ ……-..ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ….............................- บาท (.....................................)  ตามบันทึกตกลงจ้าง  

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................. เพ่ือโปรดทราบ     
ตามนัยข้อ 175 (4)  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
รับรองว่าผู้รับจ้าง ได้มาปฏิบัติงาน 
               (       )  ครบ  
               (       )  ลา...........วัน คือวันที่............................................................................................................. .................. 
                          และผู้ปฏิบัติงานได้ท างานชดเชยในวันหยุด วันที่................................................................................ ..  
               (       )  ลา..........วัน คือวันที่..................................................................และมิได้มาปฏิบัติงานชดเชยในวันหยุด 
 

 

                                     ลงชื่อ ………………………………….. …ผู้ตรวจรับ  
                                                            ( .............................................. )  
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บันทึกรายงานประจ าวันของ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………. 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โรงเรียน.................................................... 

ประจ าเดือน............................................. 
 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน หมายเหตุ 
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ใบส าคัญรับเงิน 
ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

                      (สว่นราชการเป็นผู้ให้) 
 

วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................... 
ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................................   

ถนน......................ต าบล....................................อ าเภอ................................จังหวัด...................... ...........ได้รับเงินจาก .
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ ดังรายการต่อไปนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน 

 บาท ส.ต. 
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนของโรงเรียน   - 
จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน    
ประจ าเดือน.......................................... 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม(บาท)  - 
        จ านวนเงิน 
 

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

 
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน 

                              (นางสาววิไลพร  พิจอมบุตร) 
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