
การจดัซือ้พสัดุ
ทุนอดุหนุนวจิยั

งานบรหิารโครงการวจิยั ฝ่ายวจิยั 
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล
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ประเภทของพสัดุ
ทุนอดุหนุนวจิยั

9/9/2020
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ประเภทของพสัดุทุนอดุหนุนวจิยั
 วสัดสุิน้เปลอืง

- วสัดวุทิยาศาสตร ์
- สารเคมี
- วสัดสุ านกังาน

 ครุภณัฑ ์
- ครุภณัฑท์ ัว่ไป
- ครุภณัฑต์ า่วา่เกณฑ ์
- โปรแกรม ไลเซนส ์
(มูลคา่ 20,000 บาท ขึน้ไป)

 คา่จา้งเหมาบรกิาร

9/9/2020
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ครุภณัฑ ์ หมายถงึ
- สิง่ทีม่ลีกัษณะคงทน
- มอีายุการใชง้านเกนิ 1 ปี
- มมูีลคา่ต ัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป
- ครุภณัฑต์ า่วา่เกณฑ ์ (ไม่ถงึ 5,000
แตอ่ายุการใชง้าน เกนิ 3 ปี)

- โปรแกรม (มูลคา่ 20,000 บาท ขึน้ไป)

ตวัอย่าง  
- โน๊ตบุค๊ คอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ โทรศพัทม์อืถอื 
เคร ือ่งมอืทางการแพทย ์เคร ือ่งมอืวทิยาศาสตร ์
กลอ้งถา่ยรูป รถเข็น เกา้อี ้โตะ๊ท างาน
- เคร ือ่งปร ิน้เตอร ์เคร ือ่งบนัทกึเสยีง

9/9/2020
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ประเภทของพสัดุทุนอดุหนุนวจิยั



รูปแบบการจดัซือ้พสัดุ

วสัดสุิน้เปลอืง ครุภณัฑ ์

1. ผูว้จิยัส ารองเงินจ่าย
จดัซือ้ตามระเบยีบการ
บรหิารพสัดุของคณะฯ

** หากเป็นครุภณัฑ ์IT ตอ้งผ่าน
ความเหน็ชอบจากรองคณบดี

ฝ่ายสารสนเทศน์
2. คณะฯจา่ยเงินให้
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วสัดสุิน้เปลอืง

 จา่ยดว้ยเงินสด

 จา่ยดว้ยบตัรเครดติ

ส ารองเงินจา่ยคณะฯจา่ยเงินให้
 ด าเนินการจา่ยเงินหลงั
ส่งเอกสารครบถว้น 
ถูกตอ้ง

จา่ยดว้ยเครดติเท่านัน้ 

บรษิทัจะตอ้งขึน้ทะเบยีน
เจา้หนีก้บัคณะเท่านัน้ 

9/9/2020
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คณะฯด าเนินการ
จา่ยเงินใหแ้กบ่รษิทัผูค้า้ 

ผ่านระบบ AP

9/9/2020
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คณะฯจา่ยเงินให้

โครงการวจิยั

ส ัง่ซ ือ้สนิคา้จากบรษิทัคูค่า้

บรษิทัสง่มอบสนิคา้และใบแจง้หนี้

*เจา้หน้าทีฯ่ ตรวจรบัของ(ครบถว้น ถูกตอ้ง)

จดัเตรยีมเอกสารประกอบการเบกิจา่ย

บนัทกึขอ้มูล

หวัหน้าโครงการเซน็ชือ่ อนุมตัเิบกิจา่ย

สง่เอกสารมาทีฝ่่ายวจิยั

โครงการวจิยั

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

ตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หน้าทีบ่ญัชตีรวจสอบ (เอกสาร-งบประมาณ)

หวัหน้างานฯ ทวนสอบเอกสาร

หวัหน้าฝ่ายวจิยัทวนสอบเอกสาร

รองคณบดฝ่ีายวจิยัอนุมตัเิอกสารผ่าน

สง่เอกสารเบกิจา่ยเงินทีฝ่่ายการคลงั
*เจ้าหน้าที่ฯ = เจ้าหน้าที่โครงการ หรือผู้ที่หวัหน้าโครงการมอบหมาย 
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คณะฯจา่ยเงินให้

เอกสารประกอบการส่งเบกิเงินใหบ้รษิทั/หา้งรา้น 

1. แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุเพือ่การวจิยัและพฒันา
พรอ้มขออนุมตัเิบกิจา่ย 

2. ใบส่งสนิคา้/ใบก ากบัภาษ/ีใบแจง้หนี ้
(ตน้ฉบบัเอกสารเท่านัน้)

3.  ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้พสัดุและคา่ใชส้อย

หมายเหตุ  ตอ้งจดัส่งเอกสารภายใน 30 วนั หลงัจากไดร้บัใบ
แจง้หนี้

9/9/2020 9



คณะฯจา่ยเงินให้

เอกสารประกอบการส่งเบกิเงินใหบ้รษิทั/หา้งรา้น 

9/9/2020 10
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1. ตวัอย่างแบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุฯ
 เอกสารหมายเลข 4.1.1 กรอกกราย

เอยีด ดงันี้

1. รหสัโครงการวจิยั “R016XXXXXX”

2. ชือ่โครงการวจิยั

3. รายละเอยีดบลิ ระบุชือ่ใหต้รงตามใบ

แจง้หนี้

3.1ชือ่ผูข้าย (ชือ่บรษิทั หา้งรา้น) 

3.2 ชือ่สนิคา้ / จ านวน – หน่วย 

3.3 เลขทีบ่ลิ 

3.4 ราคารวมตอ่ 1 รายการ

3.5 ราคารวมทุกรายการในใบแจง้หนี้

+จ านวนเงินตวัอกัษร

4. ชือ่บรษิทั หา้ง รา้น ทีส่ ัง่ซ ือ้

5. ผูจ้ดัท าเอกสาร (ไม่ใช ่หวัหน้า

โครงการ)

6. หวัหน้าโครงการ ลงนามอนุมตัใิหเ้บกิ

จา่ยเงิน

7. ทีอ่ยู่และชอ่งทางการตดิตอ่ผูจ้ดัท า

เอกสาร

หมายเหตุ
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่เวปไซดของฝ่ายวจิยั “เอกสารหมายเลข 4.1.1”

1

2

4

5
6

กรณีจ่ายคืนผู้ขาย

3

สถานที่จดัท าเอกสาร .............(ภาควชิา-หน่วยงาน)........
เบอร์โทรติดตอ่ผู้จดัท าเอกสาร ...................................

E.mail……………………………………………

………………..……

7
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 ตน้ฉบบัเอกสาร
 ไดร้บัเมือ่ส่งสนิคา้ครบถว้นแลว้เท่านัน้
 หากเอกสารออกเป็นชดุ ตอ้งแนบตน้ฉบบัเอกสารทุกแผ่น
 ตอ้งมคีวามสมบูรณข์องเอกสาร

-> ชือ่-ทีอ่ยู่ของผูข้ายและผูช้ือ้ 
-> รายละเอยีดเกีย่วกบั เล่ม เลขที ่วนัที ่รายการ 
ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด  จ านวน ราคา
-> วนัทีร่บัสนิคา้ ชือ่ผูร้บั และผูส้่ง สนิคา้

2. ใบแจง้หนี/้ใบก ากบัภาษ/ีใบส่งสนิคา้
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ตวัอย่างใบส่งสนิคา้/ใบแจง้หนี/้ใบก ากบัภาษี
 มคีวามครบถว้น 
ตน้ฉบบัเอกสารเท่านัน้

- ใบสง่สนิคา้
- ใบแจง้หนี้
- ใบก ากบัภาษี

 ตอ้งมคีวามสมบูรณ์ – ถูกตอ้ง
1. ชือ่ ทีอ่ยู่ รายละเอยีดผูข้าย
2. ชือ่ ทีอ่ยู่ลูกคา้
เชน่ โครงการวจิยั รหสั R016031007 
คณแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล        

มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริ ิ
ราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

3. วนัทีอ่อกบลิ เลขทีบ่ลิ
4. ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด จ านวน ราคา
ว/ด/ป 
5. จ านวนเงินรวม ตวัเลข ตวัอกัษร (รวม
ภาษมูีลคา่เพิม่)
6. ชือ่ผูร้บัสนิคา้ วนัทีร่บัสนิคา้
7. ชือ่ผูส้่งสนิคา้ วนัทีส่่งสนิคา้

 วนัทีบ่ลิตอ้งอยู่ระหวา่งสญัญารบัทุน
เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้

1

2
3

4

5

6 7

9/9/2020
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เอกสารเบกิจา่ยลา่ชา้เกนิ 30 วนั

14

• เบกิแบบ AP

นบัต ัง้แตว่นัทีร่บัของในใบสง่ของ ถงึวนัทีท่ ีฝ่่ายวจิยัรบัเขา้

• เบกิแบบส ารองจา่ย

นบัต ัง้แตว่นัทีใ่นใบเสร็จรบัเงนิ ถงึวนัทีท่ ีฝ่่ายวจิยัรบัเขา้

*โปรดชีแ้จงเหตผุลทีล่า่ชา้ตามความเป็นจรงิ*



ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้ฯ

หมายเหตุ  ระยะเวลาในหนงัสอือนุมตัใินหลกัการตอ้งครอบคลุม ชว่งเวลา
ในการจดัซือ้และเบกิจา่ย
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ส ารองเงินจา่ย 
ขอเบกิเงินคนืผูส้ ารอง
จา่ย ผา่นระบบ AP
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กรณีส ารองเงินจา่ยเอง

โครงการวจิยั

ซือ้สนิคา้จากบรษิทั หา้งรา้น

ส่งมอบสนิคา้และใบเสรจ็รบัเงิน

*เจา้หน้าทีฯ่ ตรวจรบัของ (ครบถว้น ถูกตอ้ง)

จดัเตรยีมเอกสารประกอบการเบกิจา่ย

บนัทกึขอ้มูลในระบบ

สง่เอกสารมาทีฝ่่ายวจิยั
*เจ้าหน้าที่ฯ = เจ้าหน้าที่โครงการ หรือผู้ที่หวัหน้าโครงการมอบหมาย 

หวัหน้าโครงการเซน็ชือ่ อนุมตัเิบกิจา่ย

โครงการวจิยั

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง

ตรวจสอบงบประมาณ

เจา้หน้าทีบ่ญัชตีรวจสอบ (เอกสาร-งบประมาณ)

หวัหน้างานฯ ทวนสอบเอกสาร

หวัหน้าฝ่ายวจิยัทวนสอบเอกสาร

รองคณบดฝ่ีายวจิยัอนุมตัเิอกสารผ่าน

สง่เอกสารเบกิจา่ยเงินทีฝ่่ายการคลงั
9/9/2020 17



กรณีโครงการส ารองเงินจา่ยก่อน

เอกสารประกอบการเบกิเงินคนื

1. แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุเพือ่การวจิยัและพฒันา
พรอ้มขออนุมตัเิบกิจา่ย

2. ใบส่งสนิคา้/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษ ี(ตน้ฉบบัเทา่นัน้)
3. ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้พสัดุและคา่ใชส้อย
4. ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน (กรณีใบเสรจ็ไม่สมบูรณ)์
5. ใบส าคญัรบัเงิน-ส าเนาบตัรประจ าตวั (กรณีไม่มี

ใบเสรจ็รบัเงิน)
6. ส าเนาหน้าบญัชธีนาคาร 

* หมายเหตุ กรณีใหโ้อนเขา้บญัชอีืน่ทีไ่ม่ใชบ่ญัชเีงินเดอืน โครงการจะตอ้ง
ท าเร ือ่งขออนุมตัเิปลีย่นแปลงบญัชกีอ่น
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แบบรายงานการจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุฯ

12.

 เอกสารหมายเลข 4.1.2 กรอกกราย

เอยีด ดงันี้

1. รหสัโครงการวจิยั “R016XXXXXX”

2. ชือ่โครงการวจิยั

3. รายละเอยีดบลิ ระบุชือ่ใหต้รงตามใบ

แจง้หนี้

3.1ชือ่ผูข้าย (ชือ่บรษิทั หา้งรา้น) 

3.2 ชือ่สนิคา้ / จ านวน – หน่วย 

3.3 เลขทีบ่ลิ 

3.4 ราคารวมตอ่ 1 รายการ

3.5 ราคารวมทุกรายการในใบแจง้หนี้

+จ านวนเงินตวัอกัษร

4. ชือ่ผูส้ ารองจา่ย-ธนาคาร-ชือ่บญัช-ี

เลขทีบ่ญัชี

5. ผูจ้ดัท าเอกสาร (ไม่ใช ่หวัหน้า

โครงการ)

6. หวัหน้าโครงการ ลงนามอนุมตัใิหเ้บกิ

จา่ยเงิน

7. ทีอ่ยู่และชอ่งทางการตดิตอ่ผูจ้ดัท า

เอกสาร
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่เวปไซดของฝ่ายวจิยั “เอกสารหมายเลข 4.1.2”

1

2

3

4

5

6

7
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ตวัอย่างใบส่งสนิคา้/ใบเสรจ็รบัเงิน

9.

 มคีวามครบถว้น 
- ใบสง่สนิคา้
- ใบเสรจ็รบัเงิน
- ใบก ากบัภาษี

 ตอ้งมคีวามสมบูรณ์
1. ชือ่ ทีอ่ยู่ รายละเอยีดผูข้าย
2. ชือ่ ทีอ่ยู่ลูกคา้
เชน่ โครงการวจิยั รหสั R016031007 
คณแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล        

มหาวทิยาลยัมหดิล เลขที ่2 ถนนวงัหลงั แขวงศริ ิ
ราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

3. วนัทีอ่อกบลิ เลขทีบ่ลิ
4. ชือ่สนิคา้ ชนิด ขนาด จ านวน ราคา
ว/ด/ป 
5. จ านวนเงินรวม ตวัเลข ตวัอกัษร (รวม
ภาษมูีลคา่เพิม่)
6. ชือ่ผูร้บัสนิคา้ วนัทีร่บัสนิคา้
7. ชือ่ผูส้่งสนิคา้ วนัทีส่่งสนิคา้
8. ชือ่ผูร้บัเงิน วนัทีร่บัเงิน
 วนัทีบ่ลิตอ้งหลงัจากทีเ่ซน็สญัญารบัทุน

เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้9/9/2020 20



21

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย (ตอ่)

ใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสจ์ากบรษัิททั่วไป



22

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย (ตอ่)

ใบเสร็จรับเงนิอเิล็กทรอนกิสจ์ากบรษัิททั่วไป



23

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย (ตอ่)

ลายเซน็อเิล็กทรอนกิส ์(มปีระกาศ/บนัทกึการใชล้ายมอืชือ่ดว้ยระบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์นเอกสารการรับเงนิ และเอกสารเบกิจา่ยเงนิ)



ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล Confidential 24

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย (ตอ่)

ใบเสร็จรับเงนิทีล่งชือ่ผูรั้บ
เงนิส าหรับใชใ้นหน่วยงาน
เทา่นัน้

• หากโครงการน ามาเบกิ
เงนิตอ้งแนบประกาศ/
บนัทกึการใชล้ายมอืชือ่
ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

ในเอกสารการรับเงนิ และ
เอกสารเบกิจา่ยเงนิ



เอกสารเบกิจา่ยลา่ชา้เกนิ 30 วนั
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• เบกิแบบ AP

นบัต ัง้แตว่นัทีร่บัของในใบสง่ของ ถงึวนัทีท่ ีฝ่่ายวจิยัรบัเขา้

• เบกิแบบส ารองจา่ย

นบัต ัง้แตว่นัทีใ่นใบเสร็จรบัเงนิ ถงึวนัทีท่ ีฝ่่ายวจิยัรบัเขา้

*โปรดชีแ้จงเหตผุลทีล่า่ชา้ตามความเป็นจรงิ*



ส าเนาหนงัสอือนุมตัใินหลกัการจดัซือ้ฯ

หมายเหตุ  ระยะเวลาในหนงัสอือนุมตัใินหลกัการตอ้งครอบคลุม ชว่งเวลา
ในการจดัซือ้และเบกิจา่ย
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ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน
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1

2

3

4

 เอกสารหมายเลข 4.1.3.1 กรอก

กรายเอยีด ดงันี้

1. ระบุหน่วยงานภาควชิา/ ศูนย/์ 

สถาน

2. ระบุรายละเอยีดใหต้รงตามบลิ 

3. ระบุ “ขอรบัรองวา่ใชใ้นการ

ปฏบิตังิานจรงิ” พรอ้มใหห้วัหน้า

โครงการลงนามก ากบัระบุชือ่

หวัหน้าโครงการ

4. ระบุชือ่ผูส้ ารองเงินจา่ย

5. ระบุชือ่ผูส้ ารองเงินจา่ย

 ใหร้ะบุวนัทีเ่ดยีวกบัวนัทีบ่ลิ ไม่ใช่

วนัทีร่บัของ

 หมายเลข 4-5 ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกนั

5



ใบส าคญัรบัเงิน
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 เอกสารหมายเลข 4.1.3.2 กรอก

กรายเอยีด ดงันี้

หมายเหตุ

1. ระบุชือ่ , ทีอ่ยู่ของผูร้บัเงิน

2. ระบุรายละเอยีดสนิคา้

3. ระบุ “ขอรบัรองวา่ใชใ้นการ

ปฏบิตังิานจรงิ” พรอ้มใหห้วัหน้า

โครงการลงนามก ากบัระบุชือ่

หวัหน้าโครงการ

4. ใหผู้จ้า่ยเงินลงนาม พรอ้มระบุ

วนัทีจ่า่ยเงินใหค้รบถว้น

5. ใหผู้ร้บัเงินลงนามพรอ้มระบุวนัที่

รบัเงินใหค้รบถว้น

 หมายเลข 4-5 หากหวัหน้า

โครงการวจิยัเป็นผูส้ ารองจา่ยเอง 

สามารถระบุเพยีงชือ่หวัหน้า

โครงการได้

1

2

3

4 5



แบบขออนุมตัเิปลีย่นแปลงบญัชธีนาคาร
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กรณี จดัซือ้ครุภณัฑ ์
โประแกรม ไลเซนส ์
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กรณี จดัซือ้ครุภณัฑ ์

 ด าเนินการขึน้
ทะเบยีนครุภณัฑ ์
เพือ่สรา้งรหสั
ครุภณัฑ ์

จดัท าทะเบยีนคุม 
การใชง้านครุภณัฑ ์

ไม่ตอ้งคนืแหล่ง
ทุน

คนืแหล่งทุน

ไม่ตอ้งด าเนินการขึน้
ทะเบยีนครุภณัฑ ์

จดัท าทะเบยีนคุม 
การใชง้านครุภณัฑ ์
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ตวัอย่างแบบฟอรม์ ขอขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์
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การบนัทกึขอ้มูลการ
ส ัง่ซ ือ้ในระบบ 

E-submission



การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

เขา้มาทีโ่ครงการทีต่อ้งการจดัซือ้ 
1. คลกิจดัซือ้พสัดุ
2. คลกิเพิม่ขอ้มูลใหม่

1
2
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การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

4.

กรอกชือ่กรรมการ 
1 ท่าน

กรอกขอ้มูลผูจ้ดัหา
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การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

กรอกชือ่กรรมการ 
1 ท่าน

กรอกขอ้มูลผูจ้ดัหา

กรอกขอ้มูลผูข้าย
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การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

เลอืกวธิกีารจดัซือ้
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การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

กรอกรายการสนิคา้ทีจ่ดัซ ือ้
(หา้มใส่ “,” )เลอืกรายการทีจ่ะใช ้

งบประมาณ
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การบนัทกึขอ้มูลการส ัง่ซ ือ้ในระบบ E-submission

1.กรอกขอ้มูลผูร้บัพสัดุ 
สถานทีจ่ดัส่ง

2.เลอืกวธิกีารจดัซือ้
และเอกสารแนบ 3.เลอืกสถานะ

บรษิทั

4.กดส่ง9/9/2020 39
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เอกสารประกอบอืน่ๆ



เอกสารประกอบการขึน้ทะเบยีนเจา้หนีร้ายใหม่

• ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)

• ส าเนาใบ ภพ. 20 (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)

• ส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร ช่ือบริษัทเท่านัน้ (พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือพาสปอร์ต กรรมการบริษัท 1 ท่าน 
(พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง)

• เบอร์โทรศพัท์ โทรสาร และ E. mail ของบริษัท เท่านัน้ 

แนบกรณีบรษิทัทีจ่ะจดัซือ้ ยงัไม่ขึน้ทะเบยีนเจา้หนี ้
(vendor) กบัคณะฯ เท่านัน้
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ถาม-ตอบ
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A:ใบแจง้หนีไ้ม่ระบุรหสัโครงการวจิยั สามารถเบกิไดห้รอืไม่
Q: สามารถเบกิจา่ยไดค้ะ่ แตต่อ้งใหห้วัหน้าโครงการ ลงนาม 
ในเอกสารของบรษิทั “ขอรบัวา่ใชใ้นการปฎบิตังิานจรงิ”

A:ระบุชือ่ย่อ ชือ่บรษิทั หา้งรา้น ในรายงานจดัหาไดห้รอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่ ตอ้งระบุชือ่ตามบลิเท่านัน้

A: วนัทีห่วับลิ สามารถเขยีนหรอืใชเ้คร ือ่งพมิพด์ดีไดห้รอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่ ตอ้งพมิพอ์อกจากระบบเท่านัน้

A: ใครสามารถเซน็ชือ่รบัของไดบ้า้งหากบรษิทัมาส่งของ
Q: หวัหน้าโครงการ เจา้หน้าทีโ่ครงการ หรอืผูท้ีห่วัหน้าโครงการ
มอบหมาย

A: ใชส้ าเนาเอกสารเบกิจา่ยไดห้รอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่ ตอ้งใชต้น้ฉบบัเอกสารเท่านัน้ หากตน้ฉบบัสูญหาย 
ตอ้งแจง้ความและท าหนงัสอืขออนุมตัจิากคณบดใีชส้ าเนาเบกิจา่ย
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A:ไม่ระบุรหสัโครงการวจิยัในหน้ารายงานจดัหาไดห้รอืไม่
Q:ไม่ไดค้ะ่ ใหร้ะบุไวท้ีด่า้นขวา บนสุดของหน้ารายงานจดัหาฯ

A: ตอ้งระบุบเลขทีห่นงัสอื และวนัทีข่องรายงานจดัหาหรอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่ ส่วนนัน้ฝ่ายวจิยัจะด าเนินการออกเลขหนงัสอืใหค้ะ่

A: รายชือ่สนิคา้สามารถย่อไดไ้หม เน่ืองจากชือ่ยาวมาก
Q: ขอใหร้ะบุชือ่สนิคา้ จ านวน หน่วย ตามบลินะคะ 

A: จ านวนเงินรวมแตล่ะรายการย่อย ยงัไม่บวกภาษไีดห้รอืไม่
Q:ไดค้ะ่ ใหแ้ยกภาษอีอกมาอกี 1 บรรทดั หรอืจะรวมในแตล่ะ
รายการกไ็ด ้และเมือ่รวมทุกรายการแลว้ จะตอ้งเท่ากบัเงินรวม

A: หวัหน้าโครงการย่อยลงนามเอกอนุมตัเิบกิจา่ยไดห้รอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่ ตอ้งใหห้วัหน้าโครงการหลกัลงนามเท่านัน้

A: ใครลงชือ่เป็นผูจ้ดัท าเอกสารไดบ้า้ง 
Q: เป็นนกัศกึษา เจา้หน้าทีท่ีห่วัหน้าโครงการมอบหมาย 
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A: ใบเสรจ็รบัเงินทีไ่ม่ใชใ่บก ากบัภาษเีบกิไดห้รอืไม่
Q: เบกิได ้ แตต่อ้งท าใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงินแนบดว้ย

A: ซือ้ของทีร่า้นสะดวกซือ้ ไม่ไดใ้บเสรจ็ จะเบกิจา่ยไดห้รอืไม่
Q: เบกิได ้แตต่อ้งท าใบส าคญัรบัเงินและแนบส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บั
เงิน

A: อนุมตัใินหลกัการจดัซือ้ตอ้งแนบกบัเอกสารเบกิจา่ยทุกคร ัง้หรอืไม่
Q: แนบทุกคร ัง้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

A: เอกสารไม่ไดเ้บกิจา่ยภายใน 30 วนั ยงัเบกิไดไ้หม
Q:เบกิได ้แตใ่หร้ะบุ “เอกสารเบกิจา่ยล่าชา้เกนิ 30 วนั เน่ืองจาก........”

A: ใบเสรจ็เกดิกอ่นสญัญารบัทุนเบกิไดห้รอืไม่
Q: ไม่ไดค้ะ่


