
โครงสร�างของคู�มอืการขออนมุตัแิละเบกิจ�ายโครงงานนกัศกึษา 

 
1. วัตถุประสงค�  

1.1 เพื่อให�นักศึกษา คณาจารย� รวมถึงผู�ที่เกี่ยวข�อง ได�ทราบถึงว�ธ�ปฏิบัติในการทําโครงงาน

นักศึกษาได�อย�างถูกต�อง ครบถ�วน เป�นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแนวปฏิบัติที่

กําหนดไว� และขออนุมัติเบิกจ�ายโครงงานนักศึกษาเป�นไปในแนวทางเดียวกัน 

1.2 เพื่อเป�นคู�มือในการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าที่ 

 

 2. ขอบเขต 

คู�มือการขออนุมัต ิและเบิกจ�ายโครงงานนักศึกษา ใช�สําหรับการดําเนินการของ

นักศึกษาและคณาจารย� เพื่อสนับสนุนในการทําโครงงานของนักศึกษา เช�น การขออนุมัติและ

การเบิกจ�ายโครงงานนักศึกษา  

 

3. เอกสารอ�างอิง 

3.1 ระเบียบค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ 

3.2 ระเบียบค�าใช�จ�ายในการบร�หารงานของส�วนราชการ 

3.3 การจัดซ�้อจัดจ�างและการบร�หารพัสดุภาครัฐ 

 

4. คํานิยาม 

4.1 โครงงาน หมายถึง โครงงานนักศึกษาระดับปร�ญญาตร� 

4.2 ค�าวัสดุ หมายถึง รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซ�่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวรหร�อ

ตามปกติมีอายุการใช�งานไม�ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หร�อเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน 

ฯลฯ 

4.3 ค�าใช�สอย หมายถึง รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซ�่งบร�การ (ยกเว�นบร�การสาธารณูปโภค) รายจ�าย

ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธ�การและรายจ�ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข�าลักษณะ

รายจ�ายอ่ืนๆ เช�น ค�าจ�างเหมาบร�การ ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ(ในประเทศ) เป�นต�น 

 

5. ความรับผิดชอบ 

5.1 รองอธ�การบดีฝ�ายว�ชาการ ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี อนุมัติส่ังการและดําเนินการทุกประการ 

สําหรับเง�นอุดหนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาและฝ�กประสบการณ�ว�ชาช�พ โครงงานนักศึกษา ว�จัย

ธุรกิจ ประจําป�งบประมาณ 2562 

5.2 เจ�าหน�าที่พัสดุ รับผิดชอบ ทําเอกสารขออนุมัติจัดซ�้อ/จ�าง สืบราคา จัดซ�้อวัสดุตามที่ได�รับ

อนุมัติ และทําเอกสารเบิกจ�าย (ตามรายการ/ร�านค�า/ชุดเอกสารที่ขออนุมัติเฉพาะรายการที่มี

เครดิต) 

5.3 เจ�าหน�าที่การเง�น รับผิดชอบ เป�นผู�ตรวจสอบเอกสารโครงงานนักศึกษา บันทึกข�อมูลลงใน

ฐานข�อมูล แจ�งผลการอนุมัติ 



6. ขัน้ตอนการดาํเนนิงานขออนมุตัแิละเบกิจ�ายโครงงานนกัศกึษา 
ขั้นตอน คําอธ�บาย 

1. ขออนุมัติโครงงานนักศึกษา โดย เข�ยนโครงงาน 

ตามรูปแบบที่กําหนด 

1. นักศึกษา/อาจารย�ที่ปร�กษา เข�ยนโครงงาน 

  1.1 เข�ยนโครงงานตามแบบที่กําหนด 

  1.2 ท ําบ ันท ึกข �อความขออนุม ัต ิโครงงาน

นักศึกษาและประมาณการค�าใช�จ�าย 

 2. ออกเลขหนังสือขออนุมัติ 2. อาจารย�ที่ปร�กษาโครงงานนักศึกษา ออกเลข

หนังสือขออนุมัติ (ติดต�อธ ุรการเพื่อออกเลข

หนังสือ) 

 3. ส�งเอกสารถึงงานงบประมาณและพัสด ุ 3. ธุรการแต�ละส�วนงานส�งเอกสารให � ง าน

งบประมาณและพัสด ุ

 4. ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4. งานงบประมาณและพัสดุ(ควบคมุงบประมาณ) 

ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

 5. ผู�มีอํานาจ/อนุมัติงบประมาณ 5. ผู�มีอํานาจ/อนุมัติงบประมาณ 

 6. ส�งคืนอาจารย�ที่ปร�กษาโครงงานนักศึกษา 6. งานงบประมาณและพัสด ุ(ควบคุม งปม.) 

ส�งคืนเอกสารที่ได�รับอนุมัติให�อาจารย�ที่ปร�กษา

โครงงานนักศึกษา 

 7. ขออนุมัติยืมเง�นทดรองจ�าย  ค�าเดินทางราชการ 

ของสด เช�น ผัก ผลไม�สด และรายการวัสดุที่ติดต�อ

พัสดุแล�วทางร�านค�าหร�อบร�ษัทไม�มีเครดิต) 

 หมายเหตุ รายการของสด และรายการวัสด ุทาง

ร�านค�าหร�อบร�ษัทไม�มีเครดิต ต�องทําจัดซ�้อจัดจ�าง

ก�อนโดยแนบเอกสารที่ได�รับอนุมัติให�จัดซ�้อจัดจ�าง

ด�วย 

7. ขออนุมัติยืมเง�นทดรองจ�าย โดยจะต�องแนบ

เอกสารดังต�อไปนี้ 

7.1 สําเนาบันทึกข�อความโครงงานนักศึกษาที่

ได�รับอนุมัติแล�ว (โดยมีหน�างบประมาณและหน�า

ระยะเวลาการดําเนินโครงงานนักศึกษา) ด�วย 

7.2 สําเนาบันทึกข�อความจัดซ� ้อจัด/จัดจ�างท ี่

ได�รับอนุมัติแล�ว 

 8. จัดทําใบแสดงความต�องการ พร�อมออกเลข

หน�วยงาน 

8. อาจารย�ที่ปร�กษาโครงงานนักศึกษา จัดทําใบ

แสดงความต �องการโดยแนบสําเนาบั นท ึก

ข�อความโครงงานนักศึกษาที่ได�รับอนุมัติแล�วมา

ด�วย พร�อมออกเลขหน�วยงาน 

9. ส�งเอกสารถึงงานพัสดุ 9. พัสดุตรวจสอบความถูกต�อง จัดทําเอกสารขอ

อนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�าง  สืบราคา(ขอใบเสนอราคา) 

10. พัสดุจัดซ�้อวัสดุตามที่ได�รับอนุมัติ 10. พัสดุจัดซ�้อวัสดุตามที่ได�รับอนุมัติ 

 

11. ร�านค�า/บร�ษัท ส�งของ 11. ร�านค�า/บร�ษัท ส�งของ ให�อาจารย�ที ่ปร�กษา

มารับของเองที่งานพัสดุ และตรวจรับพัสดุ 

12. บัญช�ต้ังหนี้ 12. เจ�าหน�าที่บัญช�ดําเนินการตั้งหนี ้ในระบบ

บัญช� 



ขัน้ตอน คาํอธ�บาย 

13. จัดทําเอกสารเบิกจ�าย 13. พัสดุ/อาจารย�ที ่ปร�กษาโครงงานนักศึกษา 

ดําเนินการจัดทําเอกสารเบิกจ�าย  

   13.1 จัดทําใบสรุปค�าใช�จ�ายในโครงงาน ตาม

แบบที่กําหนด 

  13.2 ตรวจรับค �าวัสด ุ/ค�าจ�างให �เร �ยบร�อย

ครบถ�วนตามที่ได�รับอนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�างไว� 

  13.3 ทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ�ายโครงงาน ตาม

แบบที่กําหนด 

  13.4 แนบต�นเร�่องโครงงานที่ได�รับอนุมัติ 

14.  ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ�าย 14.  พัสดุ/อาจารย�ที ่ปร�กษาโครงงานนักศึกษา 

ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ�าย 

  14.1 ติดต�อธุรการแต�ละส�วนงานเพื่อออกเลข

หนังสือ 

15. ส�งเอกสารถึงงานงบประมาณและพัสด ุ 15. ธ ุรการแต�ละส�วนงานส�งเอกสารให�งาน

งบประมาณและพัสด ุ

16. ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ�าย 16. งานงบประมาณและพัสดุ (ควบคุม งปม.) 

ตรวจสอบเอกสารเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ�าย 

17. จ�ายเง�น/ชดใช�เง�นยืมทดรองจ�าย 17. งานงบประมาณและพัสดุ(จ�ายเง�น) จ�ายเง�น/

ชดใช�เง�นยืมทดรองจ�าย 

 

หมายเหตุ  งบประมาณในการจัดทําโครงงานนักศึกษา จํานวน 4,000 บาท ต�อคน (ตาม มอ.

920.1/0920 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558)  คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  

7. งบประมาณรายจ�ายที่ใช�ในโครงงานนักศึกษา ควรต้ังรายจ�ายให�สอดคล�องกับลักษณะและ 

ประเภทของโครงงานนักศึกษา รวมถึงการจําแนกรายจ�ายให�ถูกต�อง และค�าใช�จ�ายทุก

รายการสามารถ ขอถัวเฉล่ียจ�ายทุกรายการทุกหมวด  และสนับสนุนค�าใช�จ�ายตามประเภท

ดังนี้ 

7.1 หมวดค�าใช�สอย ได�แก�  

- ค�าเดินทางเก็บข�อมูล/สํารวจ 

- ค�าจ�างเหมาบร�การ เช�น ค�าว�เคราะห�ตัวอย�าง ค�าจ�างเหมาคนงานปรับสภาพพื้นที่/

สร�างแปลงทดลอง 

- ค�าเช�ารถ ค�าเช�าเร�อ ในการเดินทางไปเก็บข�อมูล/เก็บตัวอย�าง 

- ค�าเช�าอุปกรณ�เคร�่องมือ ในการเก็บข�อมูลภาคสนาม 

- ค�าเข�าเล�มฉบับสมบูรณ� 

- ค�าไปรษณีย� 



 

7.2 หมวดค�าวัสดุ ได�แก� 

- วัสดุการเกษตร เช�น สารเคมี ปุ�ย พันธุ�พืช พันธุ�สัตว�ต�างๆ  อาหารสัตว� กระถาง

ต�นไม� ผ�าใบ วัสดุเพาะชํา ผ�าพลาสติก 

- วัสดุสํานักงาน  เช�น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซองจดหมาย ค�า

ฟ�ล�ม ค�าล�างอัดรูป ค�าถ�ายเอกสาร 

- วัสดุว�ทยาศาสตร� เช�น สารเคมี เคร� ่องแก�ว  กระดาษกรอง ถุงมือ  เวชภัณฑ� 

อาหารเลี้ยงเช� ้อ สัตว�เลี ้ยงเพื่อการทดลองทางว�ทยาศาสตร�/การแพทย�  วัสดุ

อุปกรณ�อ่ืนๆ ทางว�ทยาศาสตร� 

- วัสดุคอมพิวเตอร� เช�น แผ�นดิสก�  แผ�นวงจรอิเล็กทรอนิกส�  แฟลชไดช� 

- วัสดุงานบ�านงานครัว เช�น กระดาษชําระ แก�วนํ้า  ถ�วยพลาสติก ถุงดํา  

- วัสดุซ�อมบํารุง เช�น ท�อประปา ท�อพีว�ซ�  ก�อกนํ้า  

- วัสดุไฟฟ�าและว�ทยุ เช�น สายไฟ หลอดไฟต�างๆ  วงจรอิเล็กทรอนิกส� 

 

8. ค�าใช�จ�ายที่ไม�สนับสนุน ได�แก� 

- ค�าพิมพ� เช�น ค�าจ�างพิมพ�งาน 

- ค�าว�เคราะห�ข�อมูลด�วยคอมพิวเตอร� เช�น SPSS 

- ค�าตอบแทนทุกประเภท เช�น ค�าตอบแทนกลุ �มตัวอย�าง/ประชากรตัวอย �าง/

อาสาสมัคร/ผู�ให�สัมภาษณ� 

- ค�าครุภัณฑ� หมายถึง รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซ�่งสิ่งของที่มีสภาพคงทนถาวร หร�อมี

อายุการใช�งานปกติยืนนาน ไม�ส้ินเปล้ือง หมดไปหร�อเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา

อันสั้น เช�น เคร�่องพิมพ� เคร� ่องบันทึกเสียง เคร�่องสแกนเนอร�  ว�ทยุเทป กล�อง

ถ�ายรูป External Hard disk เป�นต�น 

- ค�าของที่ระลึก/ของชํารวย ให�แก� กลุ�มตัวอย�าง/ผู�ให�สัมภาษณ� 

- ค�าเดินทางไปนําเสนอผลงานทางว�ชาการ 

 

9. ควรระบุระยะเวลาในการทําโครงงานนักศึกษา ที่ชัดเจน เพื่อสามารถติดตามได� 

10. รูปแบบการขออนุมัติและขออนุมัติเบิกจ�ายให�ใช�รูปแบบ ตามที่ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี

กําหนดไว�  

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

1. เมื่อการว�จัยหร�อโครงงานนักศึกษาเสร็จส้ินแล�ว วัสดุที่ยังคงสภาพใช�งานได� หร�อมีอยู�ให�ตก

เป�นของคณะ/มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี  

2. ตามบันทึกข�อความ มอ.991.2/ว.3438 ลว. 30 พ.ย 2560 เร�่อง ขอแจ�งมติที่ประชุม กําหนด

เง�่อนไขในการเบิกจ�ายค�าถ�ายเอกสารสําหรับรายว�ชาโครงงานนักศึกษา เร�่องละไม�เกิน 800-

1,000 บาท โดยให�มีการจัดทํารูปเล�มได�เพียงเร� ่องละ 1 เล�ม  และค�าวัสดุคอมพิวเตอร� 

สามารถเบิกจ�ายได�ไม�เกิน 2,000 บาท 

 

 

11. แบบฟอร�ม/บันทึกข�อความ 

 
 
 11.1 ขออนุมัติทุนอุดหนุนโครงงานว�จัย ประเภทเง�นอุดหนุนโครงงานนักศึกษา 



 

11.2 ขออนุมัติเบิกจ�ายโครงงานว�จัย ประเภทเง�นอุดหนุนโครงงานนักศึกษา 

 
 
 

 

 



 

 11.3 สรุปค�าใช�จ�ายโครงงานนักศึกษา 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 11.4 ขออนุมัติเปลี ่ยนแปลงรายการค�าใช�จ�ายทุนอุดหนุนโครงงานว�จัย  ประเภทเง�นอุดหนุน

โครงงานนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 



11.5  ใบเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางราชการ (แบบ 8708) 

 

 

 

 

สัญญาเงินยืมเลขที่  …………………………………….  วันที่  ………………………………………………                                             สวนที่  1

ชื่อผูยืม  ………………………….……………………  จํานวนเงิน   …………………………………….  บาท                                       แบบ 8708

ที่ทําการ ...................................................

วันที่ ………. เดือน ……………………..พ.ศ. ……………

เรื่อง    ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

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

                             ตาม คําสั่ง / บันทึก ที่  ………………………………..    ลงวันที่  ………………………..…………    ไดอนุมัติให

ขาพเจา  …………………………………………………………………  ตําแหนง  ……..……………………..…………………….

สังกัด  ………………………………………………………………  พรอมดวย  …….………………………………………..………

.…………………....………………………………………………………………………..……………………………………………

.…………………....………………………………………………………………………..……………………………………………

เดินทางไปปฏิบัติราชการ  ……..………..…..…………...………………………………………………………………………………

…………………….…….…………….………………..…………………..………………………………….…  โดยออกเดินทางจาก

o บานพัก   o สํานักงาน   o ประเทศไทย    ตั้งแตวันที่  ………  เดือน  ……….….………….  พ.ศ. ……….  เวลา  …….…… น.

และกลับถึง   o บานพัก   o สํานักงาน   o ประเทศไทย   ตั้งแตวันที่ …..… เดือน ………….……. พ.ศ. ………. เวลา ……..… น.

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้  ……………………. วัน …………………… ชั่วโมง

                            ขาพเจาขอเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ    o ขาพเจา     o  คณะเดินทาง    ดังนี้

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท  ………………………………………….…     จํานวน  ……………  วัน         รวม บาท

คาเชาที่พักประเภท  ……………………………………………….……       จํานวน  ……………  วัน         รวม บาท

คาพาหนะ  …………………………………………..…………………………………………….……         รวม บาท

คาใชจายอื่น  …………………………………………..………………….…………………….………         รวม บาท

รวมเงินทั้งสิ้น บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

                            ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง และหลักฐานการจายที่สงมาดวย  จํานวน …………  ฉบับ  

รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ …………………………...…………….  ผูขอรับเงิน

         (………………………..……………….)

ตําแหนง ……………………………………….

                                 รับดวยตนเอง                                      โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพานิชย เลขที่ …………………………

ที่ มอ  ………… / ………..

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ



 

 

 

 

 

 

 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินที่แนบ ถูกตองแลว  อนุมัติใหจายได

เห็นควรอนุมัติใหเบิกจายได

ลงชื่อ ……………...……..………………….…………………….. ลงชื่อ ……………...……..………………….……………………..

       (…………...………..………………….……………………)        (…………...………..………………….……………………)

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

วันที่ …………..…...……..………………….……………………… วันที่ …………..…...……..………………….………………………

                  ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    จํานวน บาท

ลงชื่อ  ……………………...…………..……………………….  ผูรับเงิน      ลงชื่อ  ……………………...…………..……………………….  ผูจายเงิน    

        (……....…………...…………………………………….)         (……....…………...…………………………………….)

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

วันที่  ………….…..…………….…………………………………                 วันที่  ………….…..…………….…………………………………                 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ ……………………………...………………………    วันที่  ………...……………………………………

หมายเหต ุ    ……………………………..………………….…………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

คําชี้แจง   1.   กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสุดการ

                   เดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน  ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชองหมายเหตุ

             2.   กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล  ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือชื่อผูรับเงินและวันเดือนปที่รับเงิน  กรณีที่มีการยืมเงิน  

                   ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม  เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมดวย  

             3.   กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ  ผูขอรับเงินมิตองลงลายมือชื่อในชองผูรับเงิน ทั้งนี้ใหผูมีสิทธิแตละคน

                  ลงลายมือชื่อผูรับเงินในหลักฐานการจานเงิน  (สวนที่ 2 ) 



11.6  ขออนุมัติเดินทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

สวนราชการ  …………….......……........................................………………………………………………………..

ที่    มอ ……...… / ..............                        วันที่ …………………………………..

เรื่อง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

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

ดวยขาพเจามีความจําเปนตองเดินทางไปราชการที่  ………………………………...........….….........................................................…

พรอมดวย ................................................................................................................................................................................................

เพื่อ  .........................................................................................................................................................................................................

จึงขออนุมัติเดินทางไปราชการ   ตั้งแตวันที่ ….... เดือน ......…......…..… พ.ศ....…..   ถึง วันที่ ....… เดือน ...…..........……. พ.ศ........ 

ในระหวางการเดินทางไปราชการครั้งนี้ ขาพเจาพักอยูที่ ……............................................................. หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได  ...  

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ ขาพเจาประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

1. คาเบี้ยเลี้ยง  อัตราวันละ …....................บาท  ..............วัน จํานวน …..……….  คน เปนเงิน บาท

2. คาเชาที่พัก (   ) ประเภท ก อัตราวันละ  .........…........บาท  ..........วัน จํานวน ….…….  คน เปนเงิน บาท

                  (   ) แบบเหมาจาย   อัตราวันละ    400 บาท  ..........วัน จํานวน ….…….  คน   เปนเงิน บาท

3. คาพาหนะเดินทาง (   ) คารถไฟ,รถทัวร,รถตู      จํานวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปนเงิน บาท

                           (   ) คาเครื่องบิน               จํานวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปนเงิน บาท

                           (   ) ชดเชยน้ํามันรถยนตสวนตัว จํานวน  ........  กม.ๆ ละ 4 บาท จํานวน  เปนเงิน บาท

4. คารถรับจางและคารถประจําทาง                   จํานวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปนเงิน บาท

5. คาลงทะเบียน                                          จํานวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปนเงิน บาท

6. คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน บาท

7. เงินชวยเหลือพนักงานขับรถ เปนเงิน บาท

8. อื่น ๆ  ( โปรดระบุ ................................................................................ ) เปนเงิน บาท

  (หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)      รวมเปนเงินทั้งสิ้น บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

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

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

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

บันทึกขอความ

    ในการเดินทางไปราชการคร้ังนี้ ขอเบิกคาใชจายจาก

  (     ) คาเดินทางไปราชการ
  (     ) งบพัฒนาบุคลากร
  (     ) ไมเบิกคาใชจาย



11.7  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเง�น (บก.111) 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

11.8  ใบสําคัญรับเง�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ........… เดือน ............................... พ.ศ. ...............

ขาพเจา ..................................................................… อยูบานเลขที่ ...........................

ตําบล ...............................… อําเภอ .........................................… จังหวัด ...............................................

บัตรประชาชนเลขที่ ........................................... วันที่หมดอายุ ................................................

ไดรับเงินจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ดังมีรายการตอไปนี้

จํานวนเงิน

บาท

รวมเงิน -                     

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) (ศูนยบาทถวน)

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

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

ใบสําคัญรับเงิน

รายการ
Compute
:
ใส่จํานวนเงิ

Compute
:
สูตรคํานวณ
อัตโนมัติ

Computer_Lecture:
ข้อมูลเชื�อมโยงโดย
อัตโนมัติ



ตวัอย�างใบเสรจ็รบัเง�น 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. ค�าเดินทางไปราชการที่ขอสนับสนุนงบประมาณต�องดําเนินการดังต�อไปนี้ 

 12.1 เสนอขออนุมติัโครงงาน โดยระบุในงบประมาณค�าใช�จ�าย เป�นรายการค�าเดินทาง

ราชการ เมื่อได�รับอนุมัติงบประมาณแล�ว 

 12.2 บันทึกขออนุมัติเดินทางราชการ โดยให�อาจารย�ที ่ปร�กษาเป�นผู�ขออนุมัติ และ

นักศึกษาเป�นผู�ร�วมเดินทางเก็บข�อมูล โดยแนบเอกสารขออนุมัติโครงงานด�วย 

 12.3 ธุรการออกเลขหนังสือ 

 12.4 เสนอคณบดีฯอนุมัติ 

หมายเหตุ ต�องได�รับอนุมัติทุกครั้งก�อนเดินทางไปราชการ  

  

13. ระเบียบการเง�นที่เกี่ยวข�องในการเบิกจ�ายโครงงานนักศึกษา 

 13.1 ค�าเช�าที่พัก 

    สถานที่พักแรม ต�องเป�นโรงแรม หากไป 2 คนให�พกัห�องเดียวกนัเว�นแต�ไม�เหมาะสม โดย

มีเกณฑ�ค�าใช�จ�ายสําหรับค�าเช�าที่พัก ดังนี ้      

1) ห�องพักคนเดียว     1,500 บาท/คืน/คน    

2) ห�องพักคู�               850 บาท/คืน/คน    

13.2 ค�าชดเชยนํ้ามันรถยนต�ส�วนตัว 

      1) รถยนต�ส�วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท  

      2) รถจักรยานยนต�     กิโลเมตรละ 2 บาท 

13.3  ใบเสร็จรับเง�นทีถู่กต�องตามกฎหมาย   ต�องประกอบด�วยข�อมูลดังนี้  

            1) มีคําว�า “ใบเสร็จรับเง�น” 

       2) มีเล�มที่และเลขที ่

       3) มีเลขประจําตัวผู�เสียภาษี (099-4-00058086-0 สาขา สาํนกังานใหญ�) 

       4) ที่อยู�ของบร�ษัท/ห�าง/ร�าน 

       5) มีช�่อผู�ซ�้อ (มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตสรุาษฎร�ธาน)ี 

       6) มีที่อยู�ของผู�ซ�้อ     (31 หมู�ที ่6 ถนนสรุาษฎร�-นาสาร ตําบลมะขามเตีย้ อาํเภอเมอืง

สรุาษฎร�ธาน ีจงัหวดัสรุาษฎร�ธาน ี) 

       7) มีลายมือช�่อของผู�รับเง�น 

       8) มีลายมือช�่อผู�รับสินค�า/ของ (บางครั้งก็ไม�ได�ระบุ) 

 

 



 

 

*** กรณทีีไ่ม�สามารถเร�ยกเกบ็ใบเสรจ็รบัเง�นจากผู�ขายได�  

           ให�ใช�ใบสําคัญรับเง�นของมหาว�ทยาลัยแทน (ใช�ในกรณีผู�ขายเป�นบุคคลธรรมดา และ

ไม�มีใบเสร็จรับเง�น เท�านั้น) โดยระบุรายละเอียด รายการให�ครบถ�วนตามแบบที่กําหนดให�  

ระบุว�าเป�นรายการค�าอะไร จํานวน/หน�วย เช�น ค�ามะนาวจํานวน 20 ลูกๆละ 2 บาท จํานวน

เง�น 40 บาท 

 

*** กรณใีบเสรจ็รบัเง�นมเีพยีงจาํนวนเง�นทีเ่ป�นตวัเลข ไม�มจีาํนวนเง�นทีเ่ป�นตวัอกัษร  

           เช�น ใบเสร็จรับเง�นของ แมคโคร โลตัส ให�ใช�ใบรบัรองแทนใบเสร็จ (บก.111) พร�อม

แนบใบเสร็จรับเง�นฉบับดังกล�าว โดยระบุตามแบบฟอร�มที่กําหนดให� เช�น วัน/เดือน/ป� ลงวันที่

เดี่ยวกับใบเสร็จรับเง�น, รายละเอียดการจ�าย อ�างอิงจากเลขที่ใบเสร็จรับเง�น, จํานวนเง�น ระบุ

จํานวนเง�นที่จ�ายรวม 
 

 
 

14. หลักฐานการเบกิจ�ายโครงงานนักศึกษา 

14.1 บนัทกึขออนุมัติเบกิจ�ายโครงงานนักศึกษา โดยแนบเอกสารและหลักฐาน

ประกอบการเบกิจ�าย ดังนี้ 

1) ต�นฉบับบนัทึกข�อความขออนุมัติจัดโครงงานนกัศึกษา 

2) ใบสรุปค�าใช�จ�ายโครงงานนักศึกษา 

3) หลักฐานการจ�ายเง�นต�างๆ ดังนี้ 

- กรณีเดินทางโดยพาหนะส�วนตัว ให�แนบหลักฐานดังนี ้

1)  แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเง�น  (บก.111) 

2) แบบใบเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)                

3)    ใบเสร็จรับเง�น หร�อ บิลเง�นสด  

 

 



 

                 -  หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นค�าเช�าที่พัก ประกอบด�วย 

            1.  ใบเสร็จรับเง�นค�าที่พัก 

            2.  ใบแจ�งรายการของโรงแรม (ใบ FOLIO) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้ 

           - ช�่อโรงแรมและสถานที่ต้ัง 

           - ช�่อ – สกุล ผู�เข�าพักแรม 

           - วัน เดือน ป� และเวลาที่เข�าพักและยกเลิกการเข�าพัก 

           - จํานวนผู�เข�าพักในแต�ละห�อง 

           - อัตราค�าเช�าที่พักและจํานวนวันที่เข�าพัก   

           - รายละเอียดของรายการค�าเช�าห�องพัก ค�าภาษี ค�าบร�การและจํานวนเง�นรวม 

                   - หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ   

 

                       รายการของสด  เช�น ผัก ผลไม�สด ที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ให�แนบหลักฐาน

การจ�ายและเอกสารประกอบการเบิกจ�ายตามว�ธ�การจัดซ�้อจัดหาพัสดุ พร�อมเอกสารอนมุัติ

จัดซ�้อจัดจ�างตามระเบียบพัสดุ  

 

15. ว�ธ�การตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบความครบถ�วนถูกต�องของหลักฐานประกอบการจ�าย ประกอบด�วย 

  1.1 การอนุมัติโครงงานนักศึกษา มีการอนุมัติก�อนดําเนินการจัดซ�้อจัดจ�าง 

  1.2 หลักฐานการเบิกจ�ายโครงงานนักศึกษาตามแบบที่กําหนดไว� 

 2. ตรวจสอบความถูกต�องของการเบิกจ�ายเง�น 

  2.1 มีผู�บร�หารอนุมัติแหล�งเง�นงบประมาณ 

 2.2 ระยะเวลาที่เบิกโครงงานนักศึกษาไม�เกินระยะเวลาในโครงงานนักศึกษากําหนดไว�

และ เบิกจ�ายไม�เกินวงเง�นที่ได�รับอนุมัติไว� 

 2.3 การเบิกจ�ายให�เป�นไปตามรายการที่ได�รับอนุมัติจัดซ�้อจัดจ�างและจํานวนเง�นที่ได�รับ 

 2.4 การจัดซ�้อวัสดุโครงงานนั้น จะต�องมีหลักฐานการรับเง�นจากผู�ขายสินค�า ซ� ่ง

หลักฐานการรับเง�น ใช�หลักฐานได� 3 รูปแบบ คือ 



1. ใบเสร็จรับเง�น ใช�ในกรณีที่ผู �ขายสินค�ามีการจดทะเบียนการค�า มีเลขประจําตวัผู�  

เสียภาษีช ัดเจน เช�น บร�ษัท ห �างหุ �นส�วนจํากัด ใบเสร ็จร ับเง�นจะมีหลายรูปแบบ เช�น 

ใบเสร็จรับเง�น แบบเบ็ดเสร็จในใบเดียว, ใบเสร็จรับเง�นที่ไม�ได�ระบุรายการสินค�าแต�จะอ�างอิง

ใบส�งสินค�า และ ใบเสร็จรับเง�นแบบเป�นชุด 2-3 ใบ ซ�่งจะใช�แค�ใบใดใบหนึ่งมาเบิกไม�ได�ต�อง

นําเอกสารทั้งชุดมาแนบเบิก เท�านั้น 

2. บิลเง�นสด ใช�ในกรณีซ�้อสินค�ากับร�านค�าทั่วไป ที่ไม�ได�จดทะเบียนการค�า แต�มีสถาน

ที่ต้ังร�านค�าชัดเจน 

 ส�วนประกอบของใบเสร็จที่ถูกต�องใช�เป�นหลักฐานการเง�นได�มีดังนี้ 

 (1) ข�อความบนหัวที่เข�ยนว�า “บิลเง�นสด”  

 (2) ประทับตราหร�อเข�ยน ช�่อและที่ อยู�ของร�านค�า หร�อสถานประกอบการ หร�อแนบ

นามบัตรของร�านค�า หร�อสถานประกอบการมาด�วย 

 (3) มีช�่อผู�ซ�้อ (มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี) มีที่อยู�ของผู�ซ�้อ     

(31 หมู�ที่ 6 ถนนสุราษฎร�-นาสาร ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมอืงสุราษฎร�ธาน ีจังหวัดสุราษฎร�

ธานี ) 

 (4) เลขที่ เล�มที่ (ต�องให�ผู�รับเง�นเข�ยน เลขที่ เล�มที่ ในบิลเง�นสด ทุกครั้ง) 

 (5) วันที่ 

 (6) รายการสินค�าที่ซ�้อ และราคาแต�ละรายการ 

 (7) ลายเซ็นผู�รับเง�น 

 ข�อควรระวัง เอกสารที่� เข�ยนว�า “ใบส�งสินค�า” “ใบส�งของ” “ใบจองสินค�า” ไม�สามารถ

ใช�ได� 

3. ใบสําคัญรับเง�น ใช�ในกรณีที่ไม�สามารถเร�ยกใบเสร็จรับเง�น หร�อบิลเง�นสดจาก 

ผู�ขายได�  ผู�จ�ายเง�น จะต�องร�องขอให�ผู �ร ับเง�นเข�ยนใบสําค ัญรับเง�น ตามแบบฟอร�มท ี่

มหาว�ทยาลัยกําหนดทุกครั้ง พร�อมขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับเง�น พร�อมลงนาม

สําเนาถูกต�องด�วย 

 

 



 ส�วนประกอบของใบสําคัญรับเง�นที่ถูกต�อง และใช�เป�นหลักฐานการเง�นได�มี ดังนี้   

(1) เป�นใบสําคัญรับเง�นตามแบบฟอร�มที่มหาว�ทยาลัยกําหนด  

(2) ช� ่อ และที่อยู �ของผู�รับเง�น รวมถึงรายละเอียดต�างๆ ตามแบบฟอร�มที่สมบูรณ�

ครบถ�วน  

(3) วันที่ 

(4) รายละเอียดสินค�าหร�อบร�การ พร�อมราคาแต�ละรายการ  

(5) ลายเซ็นของผู�รับเง�น  

ส่ิงสําคัญ คือ หากมีการบันทึกข�อมูลผิด ให�ข�ดฆ�าเป�นลายเส�น และต�องลงลายมือ ช�่อ

ของผู�รับเง�นกํากับทุกครั้ง ทุกที่ที่มีการแก�ไขบิลเง�นสด/ใบเสร็จ ฉบับนั้น 

 

*** กรณีใช�สารเคมีจากศูนย�ปฎิบัติการว�ทยาศาสตร�และเคร�่องมือกลาง เอกสารที่แนบเบิกจ�าย

มีดังนี ้

       1. ขออนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�าง ตามระเบียบพัสดุ 

 2. แนบสําเนาใบแจ�งหนี้ที่ได�รับจากศูนย�ว�ทย�ฯคู�กับขออนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�าง ที่ได�รับอนุมัติแล�ว 

(ตรวจรับเร�ยบร�อยแล�ว) 

 

*** กรณีมีค�าถ�ายเอกสาร/ค�าใช�จ�ายที่พัสดุดําเนินการเบิกจ�ายให� 

1. ขออนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�างตามระเบียบพัสดุ 

2. แนบสําเนาใบแจ�งหนี้/ใบส�งของคู�กับขออนุมัติจัดซ�้อ/จัดจ�าง ที่ได�รับอนุมัติแล�ว    

(ตรวจรับเร�ยบร�อยแล�ว) 

 

*** กรณีจ�ายเง�นให�ศูนย�เคร�่องมือกลางหร�อหน�วยงานอ่ืนในมหาลัย ให�ใช�หลักฐานการโอนเง�น

แนบเบิกจ�ายได�เลย 

 

 

 



ข�อผิดพลาดที่ตรวจพบบ�อยเอกสารเบิกจ�าย 

1. ในใบเสร็จรับเง�นไม�มีเลขที่ประจําตัวผู�เสียภาษีอากร 

2. ในใบเสร็จรับเง�นไม�มีลายมือช�่อผู�รับเง�น 

3. วันที่ในใบเสร็จรับเง�นไม�สอดคล�องกับระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

4. จํานวนเง�นรวมในใบเสร็จรับเง�นไม�ตรงกับรายการในใบเสร็จรับเง�น 

5. ในใบเสร็จรับเง�นไม�ระบุรายละเอียดสินค�าว�าเป�นสินค�าอะไร  

6. รายการสรุปยอดเบิกจ�ายไม�ตรงกับจํานวนเง�นรวมในใบเสร็จทั้งหมด 

7. เมื่อมีการเบิกจ�ายค�าวัสดุ หลักฐานการจ�ายไม�เป�นไปตามขออนุมัติจัดซ�้อและจัด

จ�าง 

8. วันที่ในใบเสร็จรับเง�นลงวันที่ก�อนได�รับอนุมัติจัดซ�้อจัดจ�าง 

 

 


