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คํานํา 

คูมือกระบวนการเบิกจายกรณีทั่วไป ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการการ

เบิกจายกรณีทั่วไป ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสามารถนําการเบิกจายกรณีทั่วไป ไปปฏิบัติในรูปแบบ

เดียวกัน  โดยคูมือเลมน้ีไดแสดงถึงการะบวนการตาง ๆ ต้ังแตเริ่มรับเอกสารเบิกจาย จนถึงกระบวนการ

สุดทายคือสงฎีกาที่การเงิน อีกทั้งยังลงรายละเอียดในการตัดยอดในระบบ ERP ดวยการนําเสนอตัวอยาง

พรอมรูปภาพประกอบ 

คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คําจํากัด

ความ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ผูจัดหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือกระบวนการเบิกจายกรณีทั่วไป ฉบับน้ีจะเปนแนวทางในการดําเนินงาน

และประโยชนแกผูปฏิบัติงานการเบิกจายกรณีทั่วไป  
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 1 คูมือกระบวนการเบิกจายกรณีท่ัวไป 

การเบิกจายกรณีท่ัวไป 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน มีการวิเคราะห
และจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทํา
รายงานผลการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 

มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทําใหการดําเนินการดานการเงินและงบประมาณเปนไปตาม
วัตถุประสงค  โดยมีการจัดสรรงบประมาณไปยังผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมและดําเนินการให
เปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา สรางผลผลิตที่
ตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  มีการติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณใน
หนวยงานและเสนอตอมหาวิทยาลัย 

ภาระงานหลักของผูดูแลงบประมาณ คือ ดําเนินการตามแนวนโยบายการดําเนินงานใช
จายเงินอยางเครงครัด และควบคุมการเบิกจายงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร  โดยยึดถือ
ระเบียบกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน เรื่อง    
การเบิกจายกรณีทั่วไป ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใชเปนแนวทาง แบบแผนในการปฏิบัติงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
1. วัตถุประสงค    

1.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจในวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
2.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามสาระสําคัญในกระบวนการเบิกจาย ข้ันตอนตาง ๆ 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
3.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเงินสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและใชเปนเอกสารอางอิง

สําหรับการศึกษา คนควา วิจัย  และพัฒนาระบบงานการเงินใหประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คูมือการปฏิบัติงานดานการเงินเลมน้ีจัดทําข้ึนเฉพาะเรื่องการเบิกจายกรณีทั่วไป สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทาน้ัน 
 

3. คําจํากัดความ  
“สวนราชการ” หมายความวา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่

เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนหรือเทียบเทากรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น ซึ่งไมมีฐานะเปนกรม 
แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี และราชการ
บริหารสวนภูมิภาค  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

“คาใชจาย” หมายความวา รายจายที่กําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการ หรือรายจายที่เปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามที่กําหนดไวใน
แผนงบประมาณ ซึ่งเปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ
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คาสาธารณูปโภค หรืองบรายจายอื่นใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน และใหหมายความรวมถึง               
รายจายที่เกิดจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 

    

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนหนวยงานหน่ึงที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  
รวมมือประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพรและสงเสริมการวิจัยให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ซึ่งไดใหความสําคัญกับภารกิจการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของทองถ่ิน  
สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และย่ังยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการ
จัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความวา ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน แบงความ
รับผิดชอบและการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย ดังน้ี 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
2. ฝายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 
3. ฝายวิจัยและเผยแพร 
4. ฝายบริการวิชาการ 

 โดยกําหนดใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูกําหนดนโยบายขอหนวยงาน และมี
รองผูอํานวยการฝายบริหารเปนผูควบคุมและดูแลการบริหารงานของฝายบริหารงานทั่วไป และได
แบงอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบออกเปน 9 งาน ดังน้ี 

1.  งานธุรการและสารบรรณ 

2.  งานจัดประชุม 

3.  งานบุคลากร 

4.  งานการเงิน-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5.  งานพัสดุ-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6.  งานประชาสัมพันธ-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ-สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8.  งานอาคารและสถานที-่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9.  งานยานพาหนะ-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
งานการเงิน-สถาบันวิจัยและพัฒนา   มี 9 กิจกรรม  ไดแก 

      1.  การจัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
       2.  การติดตามการใชเงินทดรองราชการ 
       3.  เบิกจายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทน คา 
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    คาสาธารณูปโภค คากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาเบี้ยประชุม คาเดินทางไปราชการ  
    เงินอุดหนุนวิจัย) 
       4.  เบิกจายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ คาจาง 
    ช่ัวคราว/เงินประจําตําแหนง) 
       5.  รับ-สงใบเสร็จรับเงิน 
       6.  ควบคุมการเบิกจายนอกระบบ ERP 
       7.  จัดทําขอมูลเงินเดือนของบุคลากร 
       8.  การโอนงบประมาณในระบบ ERP 
      9.  การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
 

   ภาระหนาท่ีของเจาหนาท่ีการเงิน  
       เจาหนาที่การเงินและบัญชี    มีหนาที่รับผิดชอบ  การรับ – จายเงิน การเก็บรักษา  การ
นําสงเงิน  บันทึกทางบัญชี การตรวจสอบหลักฐานตางๆ   และการควบคุมการใชจายเงินใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของงาน/แผนงาน/โครงการ 
 

  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
        ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่การเงินและบัญชีของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนตําแหนงที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางห น่ึง  หรือหลายอยาง    เชน    จัดทํ าและดําเนินการตาง ๆ   ในดานงบประมาณ       
ตลอดจนการจัดสรรเงินสดสํารองจายใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทํารายงานแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ  ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ   ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในฐานะเจาหนาที่
การเงินและบัญชี  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาที่ ติดตอประสานงาน 
วางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัย   ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแกไข  
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย ในฐานะ
เจาหนาที่การเงินและบัญชี  ทําหนาที่ชวยหัวหนาสํานักงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

5.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 
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5.2 วิธกีารปฏิบัติงาน   
1 รวบรวมเอกสารเบิกจาย  
     - รับเอกสาร รวบรวมเพื่อเตรียมทําการเบิก  

         - ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย 
2 บันทึกขอมูลขอเบิกจายในระบบ ERP และพิมพใบขอเบิก  
 - กรอกขอมูลรายละเอียดขออนุญาตเบิกจายและพิมพใบขอเบิก 
3 ลงนามและเสนอเอกสารใหผูอํานวยการลงนาม  
 - ลงนามและเสนอใหหัวหนาหนวยงานลงนาม 
4 สแกนฎีกาเบิกจายและนําสงไปยังฝายการเงิน กองคลัง  
 - สงฎีกาเบิกจายที่ฝายการเงิน กองคลัง 
5 แกไขเอกสาร (ถามี)  
 - รับฎีกากลับและแกไข 
6 ติดตามการเบิกจาย  
 - ติดตามผลการเบิกจายที่ฝายการเงิน กองคลัง 
 
 
สรุปการบันทึกขอมูลการเบิกจายกรณีท่ัวไปในระบบ ERP  มีดังตอไปน้ี 

คาตอบแทนวิทยากร ตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 
 - โครงการ พรอมกําหนดการ 
 - กรณีวิทยากรจากภายนอก ใชหนังสือเชิญวิทยากร ลงนามโดยผูอํานวยการ 
 - กรณีวิทยากรจากภายใน ใชหนังสืออนุญาตใหอาจารยเปนวิทยากร ลงนามโดยอธิการบดี 
 - ใบสําคัญรับเงิน จากวิทยากรมีรายละเอียดดังน้ี 
  @ ช่ือ,ที่อยูและลายเซ็นผูรับเงินจากวิทยากร 
  @ หัวขอบรรยาย,วันที่บรรยาย,อัตราจาย,ต้ังแต 8.00 ถึง 16.00 (ตัวอยาง) และจํานวนช่ัวโมง 

- สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ (กรณีเปนวิทยากรจากภายนอก) 
 

คาตอบแทนเจาหนาท่ีลวงเวลา  ตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 
 - ใบสรุปการสแกนปฏิบัติงานลวงเวลาจากธุรการ 1 ใบ 
 - ใบสรุปการลงเวลาจากเจาหนาที่การเงิน 3 ใบพรอมลายเซ็นผูอํานวยการ 
 - คําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา  
 - กรณีรับเงินสด ใชใบ กจ.9 อีก 2 ใบพรอมลายเซ็นผูรับเงิน 
 

คาเบ้ียประชุม  ตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 
 - ใบเซ็นช่ือผูเขารวมประชุม (อาจใชใบ กจ.9 แทนได)  
 - คําสั่งแตงต้ังกรรมการประชุม 
 - ประกาศจายคาเบี้ยประชุม 
 - กําหนดการ หรือ วาระการประชุม 
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คาเดินทางไปราชการ  ตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 
   1. คาเบี้ยเลี้ยง 
 - คําสั่งไปราชการตางจงัหวัด ไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
 - แบบฟอรมเบิกคาเดินทางไปราชการ พรอมเซ็นช่ือผูเบิก 
 - ใบกจ.9 พรอมเซ็นช่ือผูเบิก 
 - (อาจารยและเจาหนาที่ เบิกไดวันละ 210 บาท คนขับรถเบิกไดวันละ 180 บาท) 
   2. คาเดินทาง / คาพาหนะ 
 - คําสั่งไปราชการ  
 - ใบเสร็จคานํ้ามนั จะตองมีเลขทะเบียนรถเดียวกันกับคําสั่งเดินทาง ติดใสกระดาษ A4 
 - ใบเสร็จคาทางดวน  (ถามี) ติดใสกระดาษ A4 พรอมสําเนา 1 ชุด 

- หากใชรถยนตสวนตัว จะตองระบุในคําสั่งดวยวา “โดยใชรถยนตสวนตัว และมี
สิทธ์ิเบิกคาพาหนะ” และจะเบิกไดตามจริง กิโลเมตรละ 4 บาท 

 - แบบฟอรมเบิกคาเดินทางไปราชการ พรอมเซ็นช่ือผูเบิก 
 - ใบกจ.9 พรอมเซ็นช่ือผูเบิก (จะตองมีช่ือในคําสั่งเดินทางไปราชการ) 
 - หากเดินทางไปสอนหรือไปจัดโครงการ ตองแนบตารางสอน หรือ โครงการดวย 

- หากเดินทางโดย Taxi ใหแนบแบบฟอรม “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน” พรอม
รายละเอียด ,วันที่และลายเซ็นผูรับเงิน 

   3. คาที่พัก 
 - คําสั่งไปราชการตางจังหวัด  
 - แบบฟอรมเบิกคาเดินทางไปราชการ พรอมเซ็นช่ือผูเบิก 
 - ใบกจ.9 แสดงรายละเอียดผูเขาพัก พรอมลายเซ็นผูเขาพักทุกคน 
 - ใบเสร็จคาที่พัก ที่แสดงรายละเอียด วันที่,จํานวนหอง,ราคาหอง ชัดเจน 
 - สําเนาบัตรประชาชนผูรับเงินคาที่พัก 
 - อัตราคาหองพักตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

 

คาอาหาร / อาหารวางและเครื่องด่ืม  ตองแนบเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 
 - ใบเสร็จคาอาหาร / อาหารวาง หรือ ใบแจงหน้ี (หามใชใบสงของ) โดยแสดงรายละเอียดชัดเจน 

- ใบเซ็นช่ือฉบับจริงของผูที่ทานอาหาร โดยจํานวนคนตองเทากับจํานวนชุดของอาหาร และ
วันที่เดียวกับใบเสร็จ  

 - คาอาหาร อาจารยและเจาหนาที่เบิกไดไมเกิน ทานละ 300 บาท นักศึกษาไดไมเกิน 200 บาท 
 - คาอาหารวาง อาจารยและเจาหนาที่เบิกไดไมเกิน ทานละ 50 บาท นักศึกษาไดไมเกิน 30 บาท 
 - หากจัดโครงการ ใหแนบโครงการและกําหนดการ 

- หากประชุม ใหแนบวาระการประชุมหรือกําหนดการ พรอมบันทึกขอความขออนุมัติจัด
ประชุม (หากประชุมกรรมการใหแนบคําสั่งแตงต้ังกรรมการแทนบันทึก) 
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การเขาระบบ ERP   
 

การเบิกจายกรณีท่ัวไป  
เจาหนาที่การเงินเขา  Username  และ Password ในระบบ ERP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  เลือกเมนู  กลุมวางแผนและบริหารงบประมาณ 
-  เลือกเมนู  ระบบบริหารงบประมาณ 
-  เลือกเมนู  รายการประจําวัน 
-  เลือกเมนู  ผูกพันและเบิกจาย 
-  เลือกเมนู  บันทึกการขอเบิกจายกรณีท่ัวไป 

เขา  Username  และ  Password 
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   -  กรอกขอมูล/รายละเอียดที่เบิกจายในชองวางใหครบทุกชอง 
 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการฯ / ผอ. ลงนามอนุมัติ 

ผูเบิกเงินเซ็นเอกสาร 



 

 9 คูมือกระบวนการเบิกจายกรณีท่ัวไป 

-  เจาหนาที่การเงินพิมพบันทึกการขอเบิกจายกรณีทั่วไป  แลวใหผูเบิกเงินเซ็นช่ือในเอกสาร  และ
เสนอใหรองอธิการฯ / ผอ. ลงนามอนุมัติในข้ันตอนสุดทาย   หลังจากน้ันทําสําเนาและลงสมุดนําสง 
เพื่อจัดสงใหฝายการเงินตอไป 
 

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
1. http://www.cdg.go.th ของกรมบัญชีกลาง  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547  
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554  
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549  
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการ บริหารงานของ

สวนราชการ พ.ศ. 2549  
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 

เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
5.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงาน   
 -  แบบนําสงเอกสารการเบิกจาย 

 
5.4 เอกสารอางอิง 
 -  เอกสารรายละเอียดการเบิกจาย 
 -  สําเนาเอกสารการเบิกจาย 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                              

 

 

แบบนําสงเอกสารการเบิกจาย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมสนับสนุน (Agenda)  รหัส......................................ช่ือกิจกรรม.............................................................................................................................. 
 

คืนเงินยืม (ระบุช่ือ)  ........................................................................................................................................   

เบิกเงินสด (ระบุช่ือ) ......................................................................................................................................   

อื่นๆ ........................................................................................................................................................................... 
 

ผูเบิกจาย . ............................................................................................................................ 

รายการเบิกจาย  มีดังตอไปน้ี 

1. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

2. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

3. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

4. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

5. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

6. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

7. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

8. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

9. .................................................................................................... ...............................................................................  ยอดเงิน ........................................................... บาท 

10. .................................................................................................... ...........................................................................   ยอดเงิน ........................................................... บาท 

11. .................................................................................................... ...........................................................................   ยอดเงิน ........................................................... บาท 

12. ...................................................................................................... ............................................................ ............   ยอดเงิน ........................................................... บาท 

13. ........................................................................................................ .......................................................................   ยอดเงิน ........................................................... บาท 

15. .................................................................................................... ...........................................................................   ยอดเงิน ........................................................... บาท 

16. ...................................................................................................... .........................................................................   ยอดเงิน ........................................................... บาท 
 

          รวมท้ังสิ้น ........................................................... บาท 

 

      ลงช่ือ .............................................................................................  ผูสงเอกสาร 

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

        เบอรโทรศัพท................................................................. 
 

      ลงช่ือ .............................................................................................  ผูตรวจเอกสาร 

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

FM-FN-01   REV:00 

 

วันที่สงเอกสาร ................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายโครงการในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หมวดรายจ่าย รายการ หลักฐาน หมายเหตุ 

 (เบิกจ่ายทัวไป) 
 

. ค่าตอบแทน

วิทยากร 

2. ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติหน้าที

ล่วงเวลา 

 

 

. ค่าตอบแทน

วิทยากร 

- ใบสําคัญรับเงิน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / 

  บัตรประจําตัวข้าราชการ (กรณีเป็นบุคคลภายนอก) 

- หนังสือเชิญวิทยาการภายใน/ภายนอก 

- กําหนดการประชุม / อบรม 

- โครงการ 

 

- หนังสือเชิญวิทยากร กรณีเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร  

  จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดเีท่านั น 

- กรณีเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรในต่างจังหว ัด   

  ต้องแนบคําสั งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   

  ต่างจังหว ัด 

 

. ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติหน้าที

ล่วงเวลา 

- แบบ กจ.  (แบบฟอร์มการเบิกเงินสด) 

- ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 

- ค ําสั งปฏิบัติหน้าที 

- โครงการ 

 

- เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  บาท/คน/ว ัน 

 

 

(จัดซือ/จัดจ้าง) 

. ค่าวัสดุ 

 

. ค่าวัสดุ - ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / บิลเงินสด 

- โครงการ 

 

- กรณีทียอดเงินเกิน ,  บาท /  ใบเสร็จ  

   ต้องแนบใบเสนอราคา, ใบส่งของ, 

   ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน, หนังสือสั งซือสั งจ้าง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าใช้สอย 

 

(จัดซือ/จัดจ้าง) 

1. ค่าถ่ายเอกสาร 

. ค่าเช่าห้อง

ประชุม 

. ค่าเช่ารถ 

. ค่าจ้างเหมา 

 

(เบิกจ่ายทัวไป) 

. ค่าอาหาร 

. ค่าเดินทางไป

ราชการ 

 

. ค่าถ่ายเอกสาร - ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / บิลเงินสด 

- โครงการ 

 

- กรณีเป็นใบสําคัญรับเงินต้องแนบ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีเป็นใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสดต้องระบุ เล่มที,   

   เลขที 

- กรณีการจ้างทําทียอดเบิกจ่ายเกิน ,  บาท ต้องแนบ

อากรแสตมป์ด้วย ( ,  ละ  บาท)   

. ค่าอาหาร - ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน 

- ใบลงชือผู ้เข้าร่วมประชุม / อบรม 

- กําหนดการประชุม / อบรม 

- โครงการ 

 

- กรณีเป็นใบสําคัญรับเงินต้องแนบ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องสั งอาหาร 

   และเครืองดืมของมหาวิทยาลัยเท่านั น 

- อาหารกลางว ัน มือละไม่เกิน  บาท ต่อคน 

- อาหารเย็น มือละไม่เกิน  บาท ต่อคน 

 

. ค่าเดินทางไป

ราชการ (ค่าทีพัก/ 

ค่านํามันเชือเพลิง/

ค่าเบียเลียง

พนักงานขบัรถ) 

- เขียนใบรายงานการเดินทาง 

- ค ําสั งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

- ใบสําคัญรับเงิน / ใบเสร็จค่านํ ามัน / ค่าทีพัก / 

   ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถ 

- โครงการ 

 

- กรณีนํารถยนต์ส่วนตัวไป ให้เบิกค่านํ ามันได้ 

   กิโลเมตรละ 4 บาท โดยตรวจสอบเส้นทางจาก  

   อินเทอร์เน็ต และแนบหนังสืออนุญาตให้ใช ้

   รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 

- พนักงานขับรถเบิกเบียเลี ยงได้ว ันละ  บาท 

 



 

ค่าใช้สอย 

(จัดซือ/จัดจ้าง) 

. ค่าเช่าห้อง

ประชุม 

- ใบเสร็จรับเงิน 

- โครงการ 

 

- โครงการต้องระบุว่ามีการเช่าห้องประชุมด้วย 

- กรณียอดเงินเกิน ,  บาท ต้องแนบใบเสนอราคา 

 

. ค่าเช่ารถ - ใบเสร็จรับเงิน/ ใบสําคัญรับเงิน 

- สัญญาเช่ารถ 

- โครงการ 

 

- กรณีเป็นบุคคล (ใบสําคัญรับเงิน) ต้องแนบ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีเดินทางไปราชการต่างจังหว ัด 

  ต้องแนบคําสั งไปราชการ 

- กรณีการจ้างทําทียอดเบิกจ่ายเกิน ,  บาท ต้อง

แนบอากรแสตมป์ด้วย ( ,  ละ  บาท)   

 

. ค่าจ้างเหมา - ใบสําคัญรับเงิน 

- ใบส่งมอบงาน 

- โครงการ 

 

- กรณีเป็นบุคคล (ใบสําคัญรับเงิน) ต้องแนบ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

- กรณีการจ้างทําทียอดเบิกจ่ายเกิน ,  บาท  

  ต้องแนบใบเสนอราคา  

- กรณีการจ้างทําทียอดเบิกจ่ายเกิน ,  บาท ต้อง

แนบอากรแสตมป์ด้วย ( ,  ละ  บาท)   



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
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