
 

โครงสรา้งของคูม่ือการขออนมุตัแิละเบกิจา่ยโครงงานนกัศกึษา 
 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการท าโครงงาน

นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และแนวปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ และขออนุมัติเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

1.2 เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 2. ขอบเขต 
คู ่มือการขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา ใช้ส าหรับการด าเนินการของ

นักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนในการท าโครงงานของนักศึกษา เช่น การขออนุมัติและ
การเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา  

 
3. เอกสารอ้างอิง 

3.1 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
3.2 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
3.3 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

4. ค านิยาม 
4.1 โครงงาน หมายถึง โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4.2 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ฯลฯ 
4.3 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค) รายจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ในประเทศ) เป็นต้น 
 

5. ความรับผิดชอบ 
5.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อนุมัติสั่งการและด าเนินการทุกประการ 
ส าหรับเงินอุดหนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงงานนักศึกษา วิจัย
ธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบ ท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง สืบราคา จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับ
อนุมัติ และท าเอกสารเบิกจ่าย (ตามรายการ/ร้านค้า/ชุดเอกสารที่ขออนุมัติเฉพาะรายการที่มี
เครดิต) 
5.3 เจ้าหน้าที่การเงิน รับผิดชอบ เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารโครงงานนักศึกษา บันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล แจ้งผลการอนุมัติ 



 

6. ขัน้ตอนการด าเนนิงานขออนุมตัิและเบกิจ่ายโครงงานนักศกึษา 
ขั้นตอน ค าอธิบาย 

1. ขออนุมัติโครงงานนักศึกษา โดย เขียนโครงงาน 
ตามรูปแบบที่ก าหนด 

1. นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา เขียนโครงงาน 
  1.1 เขียนโครงงานตามแบบที่ก าหนด 
  1.2 ท าบันทึกข ้อความขออนุมัต ิโครงงาน
นักศึกษาและประมาณการค่าใช้จ่าย 

2. 2. ออกเลขหนังสือขออนุมัติ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา ออกเลข
หนังสือขออนุมัติ (ติดต่อธุรการเพื ่อออกเลข
หนังสือ) 

3. 3. ส่งเอกสารถึงงานงบประมาณและพัสดุ 3. ธ ุรการแต่ละส ่วนงานส่งเอกสารให ้งาน
งบประมาณและพัสดุ 

4. 4. ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 4. งานงบประมาณและพัสดุ(ควบคุมงบประมาณ) 
ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

5. 5. ผู้มีอ านาจ/อนุมัติงบประมาณ 5. ผู้มีอ านาจ/อนุมัติงบประมาณ 
6. 6. ส่งคืนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา 6. งานงบประมาณและพัสดุ(ควบคุม งปม.) 

ส่งคืนเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานนักศึกษา 

7. 7. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย  ค่าเดินทางราชการ 
ของสด เช่น ผัก ผลไม้สด และรายการวัสดุที่ติดต่อ
พัสดุแล้วทางร้านค้าหรือบริษัทไม่มีเครดิต) 

8. หมายเหตุ รายการของสด และรายการวัสดุทาง
ร้านค้าหรือบริษัทไม่มีเครดิต ต้องท าจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อนโดยแนบเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
ด้วย 

7. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โดยจะต้องแนบ
เอกสารดังต่อไปนี ้
7.1 ส าเนาบันทึกข้อความโครงงานนักศึกษาที่
ได้รับอนุมัติแล้ว (โดยมีหน้างบประมาณและหน้า
ระยะเวลาการด าเนินโครงงานนักศึกษา) ด้วย 
7.2 ส าเนาบันทึกข้อความจัดซื ้อจัด/จัดจ้างที่
ได้รับอนุมัติแล้ว 

9. 8. จัดท าใบแสดงความต้องการ พร้อมออกเลข
หน่วยงาน 

8. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา จัดท าใบ
แสดงความต ้องการโดยแนบส าเนาบ ันท ึก
ข้อความโครงงานนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้วมา
ด้วย พร้อมออกเลขหน่วยงาน 

9. ส่งเอกสารถึงงานพัสดุ 9. พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าเอกสารขอ
อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง  สืบราคา(ขอใบเสนอราคา) 

10. พัสดุจัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ 10. พัสดุจัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ 
 

11. ร้านค้า/บริษัท ส่งของ 11. ร้านค้า/บริษัท ส่งของ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
มารับของเองที่งานพัสดุ และตรวจรับพัสดุ 

12. บัญชีตั้งหน้ี 12. เจ้าหน้าที ่บัญชีด าเนินการตั้งหนี้ในระบบ
บัญชี 



 

ขัน้ตอน ค าอธบิาย 
13. จัดท าเอกสารเบิกจ่าย 13. พัสดุ/อาจารย์ที ่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา 

ด าเนินการจัดท าเอกสารเบิกจ่าย  
   13.1 จัดท าใบสรุปค่าใช้จ่ายในโครงงาน ตาม
แบบที่ก าหนด 
  13.2 ตรวจรับค่าวัสดุ/ค่าจ้างให้เร ียบร้อย
ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างไว้ 
  13.3 ท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายโครงงาน ตาม
แบบที่ก าหนด 
  13.4 แนบต้นเรื่องโครงงานที่ได้รับอนุมัติ 

14.  ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 14.  พัสดุ/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนักศึกษา 
ออกเลขหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย 
  14.1 ติดต่อธุรการแต่ละส่วนงานเพื่อออกเลข
หนังสือ 

15. ส่งเอกสารถึงงานงบประมาณและพัสดุ 15. ธ ุรการแต่ละส่วนงานส่งเอกสารให้งาน
งบประมาณและพัสดุ 

16. ตรวจสอบเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 16. งานงบประมาณและพัสดุ (ควบคุม งปม.) 
ตรวจสอบเอกสารเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 

17. จ่ายเงิน/ชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย 17. งานงบประมาณและพัสดุ(จ่ายเงิน) จ่ายเงิน/
ชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย 

 
หมายเหตุ  งบประมาณในการจัดท าโครงงานนักศึกษา จ านวน 4,000 บาท ต่อคน (ตาม มอ.
920.1/0920 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  
7. งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ในโครงงานนักศึกษา ควรตั้งรายจ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะและ 

ประเภทของโครงงานนักศึกษา รวมถึงการจ าแนกรายจ่ายให้ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายทุก
รายการสามารถ ขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการทุกหมวด  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามประเภท
ดังนี ้
7.1 หมวดค่าใช้สอย ได้แก่  

- ค่าเดินทางเก็บข้อมูล/ส ารวจ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างเหมาคนงานปรับสภาพพื้นที่/

สร้างแปลงทดลอง 
- ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเรือ ในการเดินทางไปเก็บข้อมูล/เก็บตัวอย่าง 
- ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
- ค่าเข้าเล่มฉบับสมบูรณ์ 
- ค่าไปรษณีย ์



 

 
7.2 หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ 

- วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมี ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ  อาหารสัตว์ กระถาง
ต้นไม้ ผ้าใบ วัสดุเพาะช า ผ้าพลาสติก 

- วัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซองจดหมาย ค่า
ฟิล์ม ค่าล้างอัดรูป ค่าถ่ายเอกสาร 

- วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมี เครื่องแก้ว  กระดาษกรอง ถุงมือ  เวชภัณฑ์ 
อาหารเลี้ยงเชื ้อ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์/การแพทย์  วัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ทางวิทยาศาสตร์ 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  แฟลชไดช์ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษช าระ แก้วน ้า  ถ้วยพลาสติก ถุงด า  
- วัสดุซ่อมบ ารุง เช่น ท่อประปา ท่อพีวีซี  ก๊อกน ้า  
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟต่างๆ  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 
8. ค่าใช้จ่ายที่ไม่สนับสนุน ได้แก่ 

- ค่าพิมพ์ เช่น ค่าจ้างพิมพ์งาน 
- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น SPSS 
- ค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนกลุ ่มตัวอย่าง/ประชากรตัวอย่าง/

อาสาสมัคร/ผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีสภาพคงทนถาวร หรือมี

อายุการใช้งานปกติยืนนาน ไม่สิ้นเปล้ือง หมดไปหรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องสแกนเนอร์  วิทยุเทป กล่อง
ถ่ายรูป External Hard disk เป็นต้น 

- ค่าของที่ระลึก/ของช ารวย ให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ค่าเดินทางไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
9. ควรระบุระยะเวลาในการท าโครงงานนักศึกษา ที่ชัดเจน เพื่อสามารถติดตามได้ 
10. รูปแบบการขออนุมัติและขออนุมัติเบิกจ่ายให้ใช้รูปแบบ ตามที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
1. เมื่อการวิจัยหรือโครงงานนักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว วัสดุที่ยังคงสภาพใช้งานได้ หรือมีอยู่ให้ตก
เป็นของคณะ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
2. ตามบันทึกข้อความ มอ.991.2/ว.3438 ลว. 30 พ.ย 2560 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุม ก าหนด
เงื่อนไขในการเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารส าหรับรายวิชาโครงงานนักศึกษา เรื่องละไม่เกิน 800-
1,000 บาท โดยให้มีการจัดท ารูปเล่มได้เพียงเรื ่องละ 1 เล่ม  และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2,000 บาท 
 
 
11. แบบฟอร์ม/บันทึกข้อความ 

 
 

 11.1 ขออนุมัติทุนอุดหนุนโครงงานวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษา 



 

 
11.2 ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงงานวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษา 

 
 
 

 
 



 

 
 11.3 สรุปค่าใช้จ่ายโครงงานนักศึกษา 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 11.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนโครงงานวิจัย  ประเภทเงินอุดหนุน
โครงงานนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 



 

11.5  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (แบบ 8708) 
 
 

 
 

สัญญาเงินยมืเลขท่ี  …………………………………….  วันท่ี  ………………………………………………                                             ส่วนท่ี  1
ชื่อผู้ยมื  ………………………….……………………  จ านวนเงิน   …………………………………….  บาท                                       แบบ 8708

ท่ีท าการ ...................................................

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

เร่ือง    ขออนุมัติเบกิค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน   ................................................................

                             ตาม ค าส่ัง / บนัทึก ท่ี  ………………………………..    ลงวันที่  ………………………..…………    ได้อนุมัติให้
ขา้พเจ้า  …………………………………………………………………  ต าแหน่ง  ……..……………………..…………………….
สังกดั  ………………………………………………………………  พร้อมด้วย  …….………………………………………..………
.…………………....………………………………………………………………………..……………………………………………
.…………………....………………………………………………………………………..……………………………………………
เดินทางไปปฏบิติัราชการ  ……..………..…..…………...………………………………………………………………………………
…………………….…….…………….………………..…………………..………………………………….…  โดยออกเดินทางจาก

o บา้นพกั   o ส านักงาน   o ประเทศไทย    ต้ังแต่วันท่ี  ………  เดือน  ……….….………….  พ.ศ. ……….  เวลา  …….…… น.

และกลับถงึ   o บา้นพกั   o ส านักงาน   o ประเทศไทย   ต้ังแต่วันท่ี …..… เดือน ………….……. พ.ศ. ………. เวลา ……..… น.
รวมเวลาไปราชการคร้ังนี้  ……………………. วัน …………………… ชั่วโมง

                            ขา้พเจ้าขอเบกิเงินค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ    o ขา้พเจ้า     o  คณะเดินทาง    ดังนี้
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประเภท  ………………………………………….…     จ านวน  ……………  วัน         รวม บาท
ค่าเชา่ท่ีพกัประเภท  ……………………………………………….……       จ านวน  ……………  วัน         รวม บาท
ค่าพาหนะ  …………………………………………..…………………………………………….……         รวม บาท
ค่าใชจ้่ายอืน่  …………………………………………..………………….…………………….………         รวม บาท

รวมเงินท้ังส้ิน บาท

จ านวนเงิน (ตัวอกัษร)

                            ขา้พเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาขา้งต้นเปน็ความจริง และหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาด้วย  จ านวน …………  ฉบบั  
รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบกิถกูต้องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ …………………………...…………….  ผู้ขอรับเงิน
         (………………………..……………….)
ต าแหน่ง ……………………………………….

                                 รับด้วยตนเอง                                      โอนเงินเขา้บญัช ีธนาคารไทยพานิชย ์เลขท่ี …………………………

ท่ี มอ  ………… / ………..

ใบเบกิค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ



 

 

 
 
 
 
 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบกิจ่ายเงินท่ีแนบ ถกูต้องแล้ว  อนุมัติใหจ้่ายได้
เหน็ควรอนุมัติใหเ้บกิจ่ายได้

ลงชื่อ ……………...……..………………….…………………….. ลงชื่อ ……………...……..………………….……………………..
       (…………...………..………………….……………………)        (…………...………..………………….……………………)
ต าแหน่ง …………...………..………………….…………………. ต าแหน่ง …………...………..………………….………………….
วันท่ี …………..…...……..………………….……………………… วันที่ …………..…...……..………………….………………………

                  ได้รับเงินค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน บาท

ลงชื่อ  ……………………...…………..……………………….  ผู้รับเงิน      ลงชื่อ  ……………………...…………..……………………….  ผู้จ่ายเงิน    
        (……....…………...…………………………………….)         (……....…………...…………………………………….)
ต าแหน่ง  …..……...…………….……………………………… ต าแหน่ง  …..……...…………….………………………………
วันท่ี  ………….…..…………….…………………………………                 วันที่  ………….…..…………….…………………………………                 
จากเงินยมืตามสัญญาเลขท่ี ……………………………...………………………    วันท่ี  ………...……………………………………

หมายเหตุ     ……………………………..………………….…………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….
…………………………………………..……….……….……………..…………...………………....……………………………………………………………………….

ค าชี้แจง   1.   กรณีเดินทางไปราชการเปน็หมู่คณะและจัดท าใบเบกิค่าใชจ้่ายฉบบัเดียวกนั  หากระยะเวลาในการเร่ิมต้นและส้ินสุดการ

                   เดินทางของแต่ละบคุคลแตกต่างกนั  ใหแ้สดงรายละเอยีดของวันเวลาท่ีแตกต่างกนัของบคุคลนั้นในชอ่งหมายเหตุ
             2.   กรณียื่นขอเบกิค่าใชจ้่ายรายบคุคล  ใหผู้้ขอรับเงินเปน็ผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปท่ีีรับเงิน  กรณีท่ีมีการยมืเงิน  
                   ใหร้ะบวัุนท่ีท่ีได้รับเงินยมื  เลขท่ีสัญญายมืและวันท่ีอนุมัติเงินยมืด้วย  
             3.   กรณียื่นขอเบกิค่าใชจ้่ายรวมเปน็หมู่คณะ  ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในชอ่งผู้รับเงิน ทั้งนี้ใหผู้้มีสิทธิแต่ละคน
                  ลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่านเงิน  (ส่วนท่ี 2 ) 



 

11.6  ขออนุมัติเดินทางราชการ 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนราชการ  …………….......……........................................………………………………………………………..
ท่ี    มอ ……...… / ..............                        วันท่ี …………………………………..
เร่ือง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

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

ด้วยขา้พเจ้ามีความจ าเปน็ต้องเดินทางไปราชการท่ี  ………………………………...........….….........................................................……
พร้อมด้วย ......................................................................................................................................................................................................................
เพือ่  ...............................................................................................................................................................................................................................
จึงขออนุมัติเดินทางไปราชการ   ต้ังแต่วันท่ี ….... เดือน ......…......…..… พ.ศ....…..   ถงึ วันท่ี ....… เดือน ...…..........……. พ.ศ........ 
ในระหว่างการเดินทางไปราชการคร้ังนี้ ขา้พเจ้าพกัอยู่ท่ี ……............................................................. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้  .......…........... 
ในการเดินทางไปราชการคร้ังนี้ ขา้พเจ้าประมาณการค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยเล้ียง  อตัราวันละ …....................บาท  ..............วัน จ านวน …..……….  คน เปน็เงิน บาท
2. ค่าเชา่ท่ีพกั (   ) ประเภท ก อตัราวันละ  .........…........บาท  ..........วัน จ านวน ….…….  คน เปน็เงิน บาท
                  (   ) แบบเหมาจ่าย   อตัราวันละ    400 บาท  ..........วัน จ านวน ….…….  คน   เปน็เงิน บาท
3. ค่าพาหนะเดินทาง (   ) ค่ารถไฟ,รถทัวร์,รถตู้      จ านวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปน็เงิน บาท
                           (   ) ค่าเคร่ืองบนิ               จ านวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปน็เงิน บาท
                           (   ) ชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว จ านวน  ........  กม.ๆ ละ 4 บาท จ านวน 2 เท่ียวเปน็เงิน บาท
4. ค่ารถรับจ้างและค่ารถประจ าทาง                   จ านวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปน็เงิน บาท
5. ค่าลงทะเบยีน                                          จ านวน  ..…..  คน ๆ ละ   …...……….. บาท เปน็เงิน บาท
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เปน็เงิน บาท
7. เงินชว่ยเหลือพนักงานขบัรถ เปน็เงิน บาท
8. อืน่ ๆ  ( โปรดระบ ุ................................................................................ ) เปน็เงิน บาท
  (หมายเหตุ : ขอถวัเฉล่ียทุกรายการ)      รวมเปน็เงินท้ังส้ิน บาท

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัติ
                 (ลงชื่อ)...................................................
                           (...................................................)
                 ต าแหน่ง..................................................

บนัทกึข้อความ

                                                    
                            
                        
                           



 

11.7  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
11.8  ใบส าคัญรับเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที ่........… เดอืน ............................... พ.ศ. ...............

ข้าพเจา้ ..................................................................… อยูบ่า้นเลขที ่...........................
ต าบล ...............................… อ าเภอ .........................................… จงัหวัด ...............................................
บตัรประชาชนเลขที ่.......................................................วันทีห่มดอาย ุ................................................
ไดร้ับเงินจาก มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี  ดงัมีรายการตอ่ไปน้ี

จ านวนเงิน
บาท

รวมเงิน -                     

จ านวนเงิน (ตวัอักษร) (ศูนยบ์าทถ้วน)

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

(ลงชื่อ) ......................................................… ผู้จา่ยเงิน

ใบส าคัญรับเงิน

รายการ
Computer_Lecture

:

ใสจ่ ำนวนเงนิ

Computer_Lecture

:

สตูรค ำนวณโดย

อัตโนมัติ

Computer_Lecture:

ขอ้มูลเชือ่มโยงโดย

อัตโนมัติ



 

ตวัอยา่งใบเสรจ็รบัเงนิ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
12. ค่าเดินทางไปราชการที่ขอสนับสนุนงบประมาณต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 12.1 เสนอขออนุมัติโครงงาน โดยระบุในงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นรายการค่าเดินทาง
ราชการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 
 12.2 บันทึกขออนุมัติเดินทางราชการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ขออนุมัติ และ
นักศึกษาเป็นผู้ร่วมเดินทางเก็บข้อมูล โดยแนบเอกสารขออนุมัติโครงงานด้วย 
 12.3 ธุรการออกเลขหนังสือ 
 12.4 เสนอคณบดีฯอนุมัติ 
หมายเหต ุต้องได้รับอนุมัติทุกครั้งก่อนเดินทางไปราชการ  
  
13. ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา 
 13.1 ค่าเช่าที่พัก 

    สถานที่พักแรม ต้องเป็นโรงแรม หากไป 2 คนให้พักห้องเดียวกันเว้นแต่ไม่เหมาะสม โดย
มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเช่าที่พัก ดังนี้      

1) ห้องพักคนเดียว     1,500 บาท/คืน/คน    

2) ห้องพักคู่               850 บาท/คืน/คน    

13.2 ค่าชดเชยน ้ามันรถยนต์ส่วนตัว 

      1) รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท  
      2) รถจักรยานยนต์     กิโลเมตรละ 2 บาท 
13.3  ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย   ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

            1) มีค าว่า “ใบเสร็จรับเงิน” 
       2) มีเล่มที่และเลขที่ 
       3) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (099-4-00058086-0 สาขา ส านกังานใหญ)่ 
       4) ที่อยู่ของบริษัท/ห้าง/ร้าน 
       5) มีชื่อผู้ซื้อ (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน)ี 
       6) มีที่อยู่ของผู้ซื้อ     (31 หมูท่ี ่6 ถนนสรุาษฎร์-นาสาร ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืง
สุราษฎรธ์าน ีจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ี) 
       7) มีลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
       8) มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/ของ (บางครั้งก็ไม่ได้ระบุ) 
 
 



 

 
 
*** กรณทีี่ไมส่ามารถเรยีกเกบ็ใบเสร็จรับเงนิจากผู้ขายได้  

           ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยแทน (ใช้ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา และ
ไม่มีใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น) โดยระบุรายละเอียด รายการให้ครบถ้วนตามแบบที่ก าหนดให้  
ระบุว่าเป็นรายการค่าอะไร จ านวน/หน่วย เช่น ค่ามะนาวจ านวน 20 ลูกๆละ 2 บาท จ านวน
เงิน 40 บาท 
 
*** กรณีใบเสร็จรบัเงินมเีพยีงจ านวนเงนิทีเ่ปน็ตวัเลข ไม่มจี านวนเงนิทีเ่ปน็ตัวอกัษร  
           เช่น ใบเสร็จรับเงินของ แมคโคร โลตัส ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111) พร้อม
แนบใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว โดยระบุตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ เช่น วัน/เดือน/ปี ลงวันที่
เดี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน, รายละเอียดการจ่าย อ้างอิงจากเลขที่ใบเสร็จรับเงิน, จ านวนเงิน ระบุ
จ านวนเงินที่จ่ายรวม 
 
 
 

14. หลักฐานการเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา 

14.1 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา โดยแนบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1) ต้นฉบับบันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงงานนักศึกษา 

2) ใบสรุปค่าใช้จ่ายโครงงานนักศึกษา 

3) หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ดังนี้ 

-  กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว ให้แนบหลักฐานดังนี้ 

1)  แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (บก.111) 

2) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)                

3)    ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด  

 

 



 

 

                 -  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่พัก ประกอบด้วย 

            1.  ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
            2.  ใบแจ้งรายการของโรงแรม (ใบ FOLIO) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้ 
           - ชื่อโรงแรมและสถานที่ตั้ง 
           - ชื่อ – สกุล ผู้เข้าพักแรม 
           - วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าพักและยกเลิกการเข้าพัก 
           - จ านวนผู้เข้าพักในแต่ละห้อง 
           - อัตราค่าเช่าที่พักและจ านวนวันที่เข้าพัก   
           - รายละเอียดของรายการค่าเช่าห้องพัก ค่าภาษี ค่าบริการและจ านวนเงินรวม 
                   - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
 
                       รายการของสด  เช่น ผัก ผลไม้สด ที่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ให้แนบหลักฐาน

การจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามวิธีการจัดซื้อจัดหาพัสดุ พร้อมเอกสารอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  

 

15. วิธีการตรวจสอบ 

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานประกอบการจ่าย ประกอบด้วย 

  1.1 การอนุมัติโครงงานนักศึกษา มีการอนุมัติก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษาตามแบบที่ก าหนดไว้ 

 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน 

  2.1 มผีู้บริหารอนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ 

 2.2 ระยะเวลาที่เบิกโครงงานนักศึกษาไม่เกินระยะเวลาในโครงงานนักศึกษาก าหนดไว้
และ เบิกจ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ 

 2.3 การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและจ านวนเงินที่ได้รับ 

 2.4 การจัดซื ้อวัสดุโครงงานนั้น จะต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายสินค้า ซึ ่ง
หลักฐานการรับเงิน ใช้หลักฐานได้ 3 รูปแบบ คือ 



 

1. ใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีที่ผู้ขายสินค้ามีการจดทะเบียนการค้า มีเลขประจ าตัวผู้   
เสียภาษีช ัดเจน เช่น บริษัท ห้างหุ ้นส่วนจ ากัด ใบเสร็จรับเ งินจะมีหลายรูปแบบ เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน แบบเบ็ดเสร็จในใบเดียว, ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ระบุรายการสินค้าแต่จะอ้างอิง
ใบส่งสินค้า และ ใบเสร็จรับเงินแบบเป็นชุด 2-3 ใบ ซึ่งจะใช้แค่ใบใดใบหนึ่งมาเบิกไม่ได้ต้อง
น าเอกสารทั้งชุดมาแนบเบิก เท่านั้น 

2. บิลเงินสด ใช้ในกรณีซื้อสินค้ากับร้านค้าทั่วไป ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า แต่มีสถาน
ที่ตั้งร้านค้าชัดเจน 

 ส่วนประกอบของใบเสร็จที่ถูกต้องใช้เป็นหลักฐานการเงินได้มีดังนี้ 

 (1) ข้อความบนหัวที่เขียนว่า “บิลเงินสด”  

 (2) ประทับตราหรือเขียน ชื่อและที่ อยู่ของร้านค้า หรือสถานประกอบการ หรือแนบ
นามบัตรของร้านค้า หรือสถานประกอบการมาด้วย 

 (3) มีชื่อผู้ซื้อ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) มีที่อยู่ของผู้ซื้อ     
(31 หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวดัสุราษฎร์
ธานี ) 

 (4) เลขที่ เล่มที่ (ต้องให้ผู้รับเงินเขียน เลขที่ เล่มที่ ในบิลเงินสด ทุกครั้ง) 

 (5) วันที่ 

 (6) รายการสินค้าที่ซื้อ และราคาแต่ละรายการ 

 (7) ลายเซ็นผู้รับเงิน 

 ข้อควรระวัง เอกสารที่่ เขียนว่า “ใบส่งสินค้า” “ใบส่งของ” “ใบจองสินค้า” ไม่สามารถ
ใช้ได้ 

3. ใบส าคัญรับเงิน ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสดจาก 
ผู ้ขายได้  ผู ้จ่ายเงิน จะต้องร้องขอให้ผู ้ร ับเงินเขียนใบส าคัญรับเงิน ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกครั้ง พร้อมขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมลงนาม
ส าเนาถูกต้องด้วย 

 

 



 

 ส่วนประกอบของใบส าคัญรับเงินที่ถูกต้อง และใช้เป็นหลักฐานการเงินได้มี ดังนี ้  

(1) เป็นใบส าคัญรับเงินตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

(2) ชื่อ และที่อยู่ของผู้รับเงิน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ สมบูรณ์
ครบถ้วน  

(3) วันที่ 

(4) รายละเอียดสินค้าหรือบริการ พร้อมราคาแต่ละรายการ  

(5) ลายเซ็นของผู้รับเงิน  

สิ่งส าคัญ คือ หากมีการบันทึกข้อมูลผิด ให้ขีดฆ่าเป็นลายเส้น และต้องลงลายมือ ชื่อ
ของผู้รับเงินก ากับทุกครั้ง ทุกที่ที่มีการแก้ไขบิลเงินสด/ใบเสร็จ ฉบับนั้น 

 

*** กรณีใช้สารเคมีจากศูนย์ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เอกสารที่แนบเบิกจ่าย
มีดังนี้ 

       1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 

 2. แนบส าเนาใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากศูนย์วิทย์ฯคู่กับขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
(ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) 
 

*** กรณีมีค่าถ่ายเอกสาร/ค่าใช้จ่ายที่พัสดุด าเนินการเบิกจ่ายให ้

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
2. แนบส าเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งของคู่กับขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว    

(ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว) 
 

*** กรณีจ่ายเงินให้ศูนย์เครื่องมือกลางหรือหน่วยงานอื่นในมหาลัย ให้ใช้หลักฐานการโอนเงิน
แนบเบิกจ่ายได้เลย 

 

 

 



 

ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบบ่อยเอกสารเบิกจ่าย 

1. ในใบเสร็จรับเงินไม่มีเลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
2. ในใบเสร็จรับเงินไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน 
3. วันที่ในใบเสร็จรับเงินไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
4. จ านวนเงินรวมในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรายการในใบเสร็จรับเงิน 
5. ในใบเสร็จรับเงินไม่ระบุรายละเอียดสินค้าว่าเป็นสินค้าอะไร  
6. รายการสรุปยอดเบิกจ่ายไม่ตรงกับจ านวนเงินรวมในใบเสร็จทั้งหมด 
7. เมื่อมีการเบิกจ่ายค่าวัสดุ หลักฐานการจ่ายไม่เป็นไปตามขออนุมัติจัดซื้อและจัด

จ้าง 
8. วันที่ในใบเสร็จรับเงินลงวันที่ก่อนได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 


