
ข้ันตอนการขออนุญาตรับงานของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

หมายเหตุ  เม่ือหัวหนาสถานศึกษาอนุมัติแลวนําเอกสารสงใหงาน/ฝาย  รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ 
ตอไปดังนี้ 
1.  แผนกวิชา 1 ชุด  และลักษณะเฉพาะของงาน 1 ชุด 
2.  ฝายวางแผนและพัฒนา 1 ชุด 
3.  งานผลิตการคาและสงเสรมิกจิกรรมสหกรณ 1 ชุด  และหนงัสือขอจางของผูวาจาง 1 ชุด 

ผช.ผอ.ฝายวางแผน 
พิจารณา / ลงชื่อ 

หัวหนาสถานศึกษา 
พิจารณา / ลงชื่อ 

หัวหนาแผนกวชิา  ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
-  หนังสือขอจางของผูวาจาง 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 1) 
-  รายการแสดงรายละเอยีด  และคณุลกัษณะเฉพาะของงาน 1 ชดุ (เอกสารหมายเลข 5) 
-  ประมาณคาใชจาย 3 ชุด (เอกสารหมายเลข 6) 
-  กรอกแบบฟอรมขออนุญาตรับงาน 3 ชุด (เอกสารหมายเลข 7) 

หัวหนาคณะ 
พิจารณา / ลงชื่อ 

1. ขั้นเตรยีมการ 

หัวหนางานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณ 
-  พิจารณา ลงชือ่ 
-  จัดทํารายละเอยีดแสดงยอดรวมสะสมท่ียังไมแลวเสร็จ (ถามี) 
-  จัดทําบัญชีกําไรสะสมหรอืขาดทุนสะสมในการรับงานยกมาจากปกอน (ถามี)



การดําเนินงานการรับงานคาเมื่อไดรับอนุมัติ 

ภาพประกอบ 8  การขออนญุาตรับงานและการดําเนินการรับงาน 

สําหรับผูปฏิบัติงานการรับงานการคา คือ หัวหนางานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณ 
สามารถศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานการรับงาน ดังสรุปเปนลําดับกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติการ 
รับงาน เปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

หัวหนาสถานศึกษาทําสัญญากับผูวาจาง (เอกสารหมายเลข 4) 

งานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณจัดซ้ือพัสดุ 

แผนกวิชา 
-  เบิกพัสดุ 
-  จัดทํา 

งานแลวเสร็จแผนกวิชารายงานตามแบบฟอรม (เอกสารหมายเลข 8) 

หัวหนาสถานศึกษานํารายไดสงงานการเงิน 

ผูวาจาง 
-  รับสินคา 
-  จายเงินคงคาง 
-  ตรวจรับสินคา 

จายคาตอบแทน / อ่ืน ๆ 

2. ขั้นดําเนนิการ 

3. ขั้นตรวจรับ 
และการเบิกจาย 

งานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณแจงผูวาจาง



แนวการปฏบิัตกิารรับงานตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการรับจัดทํา  รับจาง  รบับริการ 
ผลิตเพือ่จําหนาย  พ.ศ. 2533  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2541 มี 3 ขั้นตอนดงันี้ 

ลําดับกิจกรรม  แนวปฏิบัติ 
1.  ขั้นเตรียมการ  1.1  เม่ือสถานศกึษาไดรับการติดตอขอจางงาน 

จากผูวาจาง (เอกสารหมายเลข 1) ผูเกี่ยวของหรือ 
ผูรับจัดทําตองดําเนินการ ดังนี้ 
1.1.1 จัดทําหนังสือตอบรับการรับงาน 

(เอกสารหมายเลข 2) 
1.1.2  วิทยาลัยฯออกหนังสอืสัง่จาง 

(เอกสารหมายเลข 3) 
1.1.3 วิทยาลัยฯจัดทําขอตกลงการรับจัดทํา 

รับบริการ รับจาง (เอกสารหมายเลข 4) 
1.1.4 แผนกวิชาเตรยีมเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อ 

ขออนญุาตดําเนินการ 

2.  ขั้นดําเนินการ  2.1  เม่ือหัวหนาสถานศกึษาอนุญาตจัดทําแลวให 
จัดทําหนังสือตอบรับและเชญิผูวาจางทําสญัญา 
และเรียกเก็บเงิน 50% ของราคาจัดทํากับ 
ผูวาจางยกเวนวงเงนิไมเกิน 30,000 บาท ใหขึ้น 
อยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา 

2.2  ใหผูรับจัดทําทําการประมาณคาใชจาย , 
รายละเอยีดและขอตกลง และในกรณเีงินไมพอ 
ซื้อวัสดุในการจัดทํา ใหทําเรื่องขอยืมเงนิ บกศ. 
งานผลิตการคาฯจัดซือ้พัสดุท่ีเกี่ยวกับการรับ 
จัดทํา รับบริการ  รับจางและผลิตเพื่อจําหนาย 

เอกสารที่จัดเตรียมมี ดังนี้ 
-รายละเอยีดแสดงวสัดุอุปกรณ 
(เอกสารหมายเลข 5) 
-ประมาณการคาใชจาย 
(เอกสารหมายเลข 6) 
-หนังสือขออนุมัติจัดทํา 
(เอกสารหมายเลข 7)



ลําดับกิจกรรม  แนวปฏิบัติ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ (การซื้อหรอืจางโดยวิธีตกลง 
ราคา) 

2.3  ผูรับจัดทําหรอืแผนกวชิา เบิกวสัดุ และดําเนิน 
การจัดทําใหสําเร็จพรอมสงมอบงาน 
(เอกสารหมายเลข 8) 

3.  ขั้นตรวจรับและเบิกจาย  3.1 ผูจัดทําสงมอบงานและเชิญคณะกรรมการ 
ตรวจสอบชิ้นงานโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะในงาน 
นั้น ๆ  พรอมแจงผูวาจางตรวจรับชิ้นงาน และ 
สงมอบงาน 

3.2  ผูวาจางจายเงินที่คงคางกับงานการเงิน 
3.3  งานการเงนิออกใบเสร็จและนําเงินรายไดสง 

คืนบํารุงการศึกษา (กรณขีอยืมเงิน บกศ.) 
3.4  ผูจัดทําทําบันทึกขอเบิกคาตอบแทนการรับจัดทํา 

สถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการรับจัดทํา  รับบรกิาร รับจาง และผลิตเพื่อจําหนาย ภายใน 
ขอบเขตและวิธีการทีก่ําหนดในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวยรับจัดทํา  รับบรกิาร  รับจางและ 
ผลิตเพื่อจําหนาย    พ.ศ.  2533  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2541  กลาวคือ  สามารถรับจดัทํา 
รับบริการ และรับจางทํางานใหกับทั้งหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใตเงื่อนไขและวงเงิน 
ที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งชวงงานใหบุคคลภายนอกดําเนินการบางสวนได ตามรายการทายระเบียบ 
(งานบางรายการที่สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากตองเส่ียงอันตรายหรือตองใชแรงงาน 
หนัก  ๆ  หรือมีความชํานาญพิเศษ  หรือตองใชเครื่องมือและเทคโนโลยีระดับสูง)  ในการรับงาน 
การคาผูวาจางสามารถติดตอกับวิทยาลัยโดยตรงหรือแผนกวิชา 

ในกรณีพบปญหาขณะจัดทํา 

ในการดําเนินการจัดทําเม่ือพบปญหาให 
บันทึกปญหาของงานและประชุมหา 
แนวทางแกปญหาเพือ่พัฒนางานตอไป 
(เอกสารหมายเลข 9-10)



แนวทางการปฏิบัติการรับงานการคาเริ่มจาก การติดตอขอจางงาน (เอกสารหมายเลข 1) 
การตอบรับ (เอกสารหมายเลข 2) การส่ังจาง (เอกสารหมายเลข 3) การทําสัญญาตกลงการจางงาน 
(เอกสารหมายเลข 4) รายละเอียดวัสดุ และประมาณคาใชจาย (เอกสารหมายเลข 5และ 6) การขอ 
อนุมัติจางงาน (เอกสารหมายเลข 7) การสงมอบงาน (เอกสารหมายเลข 8) และในกรณีพบปญหา 
ระหวางการปฏิบัติงานใหบันทึกปญหา และเสนอแนะเพื่อพัฒนางานตอไป (เอกสารหมายเลข 9-10) 
ในการดําเนินการรับงาน จะประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน  คือ 1. ขั้นตอนการเตรียมการ 2. ขั้นตอน 
การดําเนินการ และ 3. ขั้นตอนการตรวจรับและเบิกจาย ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่เปนขั้นตอน 
อยางมีระบบและตอเนื่อง



การควบคุม 

การควบคุม  หมายถึง  การควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับ  การจัดทํา  รับบริการ  รับจาง ตั้งแต 
รับงานจนกระทั่งสงมอบงาน  และรับเงินคาแรงโดยใชทะเบียนคุมงาน  ซ่ึงงานผลิตการคาและสงเสริม 
กิจกรรมสหกรณเปนผูรับผิดชอบในการดูแล  จัดเก็บวัสดุ และอุปกรณตาง ๆ  ที่ใชในการรับจัดทํา 
รับบริการ รับจางและการผลิตเพื่อจําหนายตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ และอุปกรณ และ 
กําหนดใหมีระบบการเบิกจายในกรณีจําเปน  เชน  มีผูเบิกใชหลายราย  หรือมีการใชวัสดุอุปกรณ 
ประเภทเดียวกันเกินกวา  1 งาน โดยผูรับผิดชอบงานกลุมเดียวกันเปนตน  เพื่อประโยชนในการ 
ควบคุมตนทุน 

วิธีการควบคุมการดําเนินงานการรับงานการคา งานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณ 
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการรับงานการคาจะตองรวมกันจัดทําทะเบียนควบคุมโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.  ทะเบียนคุมการรับงาน 
ใชบันทึกควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับจัดทํา รับบริการ  รับจาง  ผลิตเพื่อจําหนาย 

โดยเจาหนาที่บัญชีของงานผลิตการคาฯบันทึกทะเบียนคุมการรับจัดทํา  รับบริการ  รับจาง  ตั้งแต 
รับงานจนกระทั่ง สงมอบงานและรับเงินคาแรงไดครบถวน กลาวคือ  บันทึกรายละเอียดของสัญญา 
จาง  ชื่อผูจางงาน งานที่รับทํา วงเงินที่รับทําตามสัญญา  บันทึกรายละเอียดประมาณการคาใชจาย 
และคาใชจายจริง  กําหนดวันสงมอบงาน  และวงเงินที่รับลวงหนา  (ถามี)  พรอมทั้งบันทึก 
หลักฐานการสงมอบและการรับเงินสวนที่เหลือ  ณ  วันสงมอบทะเบียนนี้ใชในการควบคุมติดตาม 
งานและการเรียกเก็บเงินคาแรง ตลอดจนติดตามทวงถามในกรณีไมไดรับชําระคางานภายใน 
กําหนดและใหรายงานตอหัวหนาสถานศึกษาโดยดวน เพื่อประโยชนในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
และเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบควบคุมตอไปตลอดจนตรวจสอบเจาหนาที่  ที่ใหจัดทํา 
บัญชีและทะเบียนใหเรียบรอย  หัวหนาสถานศึกษาจะดูแลรับผิดชอบและเก็บรักษาบรรดา 
ทรัพยสิน  สมุดบัญชี  เอกสารเกี่ยวกับงานการรับจัดทํา  รับบริการ  รับจาง  ผลิตเพื่อจําหนายให 
สํานักงานตรวจแผนดินทราบ 

2.  ทะเบียนคุมการรับ-จายเงินลวงหนา 
หนวยงานการเงินจะรับเงินลวงหนา  และเงินรายไดจากการรับจัดทํา รับบริการ รับจาง 

และการขายผลิตภัณฑสําเร็จรูป เงินยืมเงินบํารุงการศึกษา ตลอดจนรับคืนเงินจากหนวยรับจัดทํา 
ในการควบคุมการรับ- จายเงิน รับลวงหนาที่รับจากผูวาจาง จะแยกแตละงานบันทึกการควบคมุโดย 
ใชทะเบียนคุมเงินลวงหนา ควบคุมการใชจายเงินลวงหนาของแตละงานตามที่กําหนดไวในระเบยีบ 
การใหใชเงินลวงหนาดังกลาวเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ หรือคาใชจายในการชวงงาน



ใหบุคคลภายนอก  ถาวงเงินลวงหนาไมพอจาย  ใหหัวหนาสถานศึกษาขออนุมัติยืมเงินบํารุงการศึกษา 
มาทดรองจายได ทั้งนี้วงเงินยืมตองไมเกินสัดสวนที่กําหนดไวในระเบียบ 

3.  ทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ 
งานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณ มีหนาที่ควบคุมดูและเก็บรักษาวัสดุและ 

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการรับจัดทํา และการผลิตตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมวัสดุและอุปกรณ และ 
กําหนดใหมีระบบการเบิกจาย ในกรณีจําเปน  ทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณใชบันทึกควบคุมการรับจาย 
วัสดุอุปกรณที่ซ้ือมาและใชไป  ในการรับจัดทําและการผลิตโดยแยกตามประเภทของวัสดุอุปกรณ 
และงานที่รับทําหรืองานที่ผลิตกลาวคือ บันทึกจํานวนวัสดุอุปกรณที่ซ้ือมาพรอมทํารายละเอียด 
ราคาตอหนวย  และบันทึกจํานวนวัสดุอุปกรณที่ใชในการรับจัดทําและการผลิตพรอมทั้งลงลายมือ 
ชื่อผูท่ีนําวัสดุอุปกรณไปใชไวดวยทะเบียนนี้ใชในการควบคุมการใชวัสดุอุปกรณและทราบยอด 
วัสดุอุปกรณคงเหลือ  ณ  ขณะใดขณะหนึ่ง  เพื่อใชในการควบคุมตนทุน  การเบิกจายวัสดุใหแก 
ผูใชเจาหนาที่จะตองคํานึงถึงความจําเปน  และประหยัด  โดยมีการควบคุมใหเปนไปตามความเปน 
จริง  การควบคุมใหไดผลมีประสิทธิภาพควรตองควบคุมทั้งฝายแจกจายและผูเบิกไปใช โดยจะตอง 
มีการลงบัญชีและแจกจายวัสดุแกผูใชงานใหครบถวนทุกรายการ  การเก็บรักษาวัสดุตองรัดกุม 
มิดชิด  เชน จัดเก็บพัสดุในที่ที่หยิบฉวยไดยาก  และไมเก็บรักษาวัสดุประเภทอะไหลในที่กลางแจง 
ตากแดด  ตากลม  หรือเมื่อฝนตกอาจทําใหวัสดุชํารุดเส่ือมสลายได  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการ 
เก็บรักษา 

การเบิก–จาย วัสดุอุปกรณ 
ในการควบคุมการใชวัสดุ หัวหนางานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณจะเปน 

ผูรับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  ผูเบิกหรือผูรับจัดทําเขียนใบเบิก 
2.  ใหหัวหนาผูรับจัดทํา เชน หัวหนาวิชาแผนก เปนผูเบิก 
3.  หัวหนางานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณจะส่ังจาย และตรวจสอบ 

ความถูกตองของใบเบิกวัสดุ และใหผูเบิกแนบเอกสารการจัดทําประกอบและ 
เก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 

4.  ทะเบียนคุมการรับจัดทํา รับบริการ รับจาง ผลิตเพื่อจําหนาย (ควบคุมตนทุนของงาน) 
งานผลิตการคาและสงเสริมกิจกรรมสหกรณ จะบันทึกรายละเอียดของงานที่ไดรับทํา 

พรอมทั้งประมาณการคาใชจายแตละประเภท บันทึกรายละเอียดของคาใชจายที่ไดจายจริง 
รายละเอียด คาตอบแทนที่ไดจายจริง บันทึกลงในทะเบียนคุมการรับจัดทํา รับบริการ รับจางและ



ผลิตเพื่อจําหนายและตองทําบัญชี โดยมีเอกสารรับ-จาย และบันทึกยอดรวมการรับ-จาย เพื่อ 
ประโยชนตอการควบคุมตนทุนของงานและประโยชนในการตรวจสอบควบคุมและเปรียบเทียบ 
ประมาณการคาใชจายกับคาใชจายจริง 

5.  ทะเบียนคุมผลิตภณัฑสําเร็จรูป 
หนวยงานที่รับจัดทําหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย(งานผลิตการคาและสงเสริม 

กิจกรรมสหกรณ) จะเปนผูจัดทําทะเบียนควบคุม  เพื่อใชในการควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป บันทึก 
ในกรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายโดยแยกตามประเภทของผลิตภัณฑมีการบันทึกจํานวนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
ที่ไดรับจากหนวยผลิต  ทะเบียนนี้ใชตรวจนับของคงเหลือที่มีอยูจริงตามบัญชี  และรายงานสรุปผล 
การจําหนายสินคา  รวมทั้งยอดสินคาสําเร็จรูปคงเหลือใหหนวยการเงิน  และบัญชีทราบเปนประจํา 
ทุกเดือน  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบควบคุม  และสงคืนเงินบํารุงการศึกษาที่ยืมมาดําเนินการ 
พรอมทั้งจายคาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และลูกจางประจําที่มีสวนดําเนินการให 
ถูกตองดวย 

การดําเนินการควบคุมตามขั้นตอนตาง ๆ ดังกลาว ใหบันทกึควบคุมรายละเอียดและรายการ 
ทางการเงินไวตามระบบบัญช ี เพ่ือใหสามารถควบคุม  ติดตามและรายงานผลการดําเนนิงานเปน 
รายละเอียดแตละงานและในภาพรวมไดโดยสะดวกสําหรบัการควบคุมการรับจายเงินลวงหนามี 
แนวปฏิบัติ  ดังภาพประกอบ 9-10


