รูปแบบการขออนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรมประกอบไปด้วย
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมรน.และสภษ.
4. หลักการเหตุผลต้องชัดเจน
5. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมมีประโยชน์และมีความชัดเจนสมเหตุสมผล
6. กลุ่มเป้าหมายชัดเจนไม่คลุมเครือเพื่อตอบโจทย์ในข้อที่ 3
8. รูปแบบกิจกรรมชัดเจน
9. สถานที่ดาเนินการ
10. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ต้องสามารถวัดให้เห็นถึงความสาเร็จและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
อาจวัดในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ ยกตัวอย่าง Pre-Post Test
11. แผนการดาเนินงาน
12. งบประมาณในโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีเหตุอันควร หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยก่อนดาเนินการ
13. การประเมินผลสาเร็จโครงการ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
1. ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมที่ 2617/2560 เรื่อ ง มอบหมายอ านาจให้ ค ณบดี และ
ผู้อานวยการส านั ก สถาบั น ปฏิบั ติร าชการแทนอธิการบดี ทั้ งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สั่ ง ณ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2560
2. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-office

สรุปความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 2560 ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก
ถาม 1. การจัดซื้อวัสดุในโครงการสามารถจัดซื้อได้หรือไม่และแตกต่างจากวัสดุสานักงานอย่างไร
ตอบ วัสดุในสานักงานมีไว้เพื่อใช้ในงานสานักงาน และงานประจา งบประมาณที่ได้รับจัดซื้อจึงเป็นงบประมาณ
ที่มีอยู่ในแผนงานประจาปีของหน่วยงาน
วัสดุในโครงการเป็นวัสดุที่เพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจากวัสดุสานักงาน วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อมาเพื่อ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถจัดซื้อวัสดุเพื่อนามาจัดโครงการได้ โดยต้องตรวจสอบ
ประเภทวัส ดุส านั กงานบางชิ้น บางขนาดว่าเข้าข่ ายเป็น ครุภั ณ ฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ ห รือ ไม่ และต้ องมีก ารวางแผน
ล่วงหน้าในการใช้งาน ทางสตง.ได้ให้แนวทางการจัดซื้อไว้คือต้องคานึงถึงผลประโยชน์ ความเหมาะสมที่จะใช้
งาน จานวนปริมาณที่ใช้จริง มีความคุ้มค่า ประหยัด โดยทางสตง.จะตรวจสอบการรับ-จ่ายวัสดุในโครงการ ฉนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องทาบัญชีรับและจ่ายวัสดุเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมตรวจ เช่น ซื้อกระดาษมา 1 รีม
500 แผ่น ปริ้นใช้ในโครงการไปกี่แผ่น เหลือกี่แผ่น
กรณี เมื่อ เสร็ จ สิ้ น โครงการเรีย บร้ อยแล้ ว หากวัส ดุ ป ระเภทที่ใช้แ ล้ ว หมดไปเช่น กระดาษ กระดาษสี
ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ยั งคงเหลือให้ผู้ รับผิ ดชอบโครงการทาบันทึกบริจาคไว้ที่ห น่วยงานเพื่อจัดทาเป็นบัญ ชีวัส ดุ
สานักงาน และวัสดุประเภทคงทนถาวร เช่น แม็ ก ที่ถอนลวด ตรายาง ตะกร้าใส่เอกสาร ฯลฯ ห้ามหายและ
เก็บไว้ให้สตง.ตรวจสอบเมื่อต้องการ
หมายเหตุ
*** ข้อ 1 อ้างถึงบันทึกข้อความงานพัสดุ มรน. เลขที่ 10/2559 และหนังสือสานักงบประมาณที่ นร 0704/ว37
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานั กงบประมาณ
ฉบับ มีนาคม 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ถาม 2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของมรน.ต้องปฏิบัติตามระเบียบใด
ตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ถาม 3. กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ 1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการต้ อ งมี ก ารวางแผนการใช้ วัส ดุ ในการจั ด ท าโครงการ/กิ จกรรม ว่าจะต้ อ งใช้
อะไรบ้าง ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุนามาใช้ก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุประเภทเดียวกันให้รวมกันซื้อร้านเดียวกัน และไม่แบ่งซื้อจ้างหลายๆร้าน หลายๆ
ครั้ง
3. หลังจากโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกรอกแบบฟอร์มสารวจการใช้พัสดุ
และใส่รายการวัสดุ ราคา จานวน ที่จะซื้อให้ตรงตามรายละเอียดงบประมาณในโครงการส่งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบเสนอผู้บริหารอนุมัติ หลังจากนั้นจัดทารายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานโดยนารายการวัสดุพร้อม
คุณสมบัติ จานวน ใส่ในรายละเอียดด้วย
4. กรณีเกินที่มีการจัดซื้อวัสดุตั้งแต่ 5,000 บาทถ้วนขึ้นไป จะต้องให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการในระบบ e-GP
เรียบร้อยเสีย ก่อนจึ งจะดาเนิ น การจั ดซื้อวัส ดุได้ หากผู้ รับผิ ดชอบโครงการนาวัส ดุจากร้านค้ามาใช้ก่อนได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน งานการเงินไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายย้อนหลังในระบบe-GPได้
5. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการนาใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/แบบฟอร์มสารวจ
การใช้พัสดุ/แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน/เอกสารโครงการ ฯลฯ นาส่งให้จนท.การเงิน

สภษ.ดาเนินการคีย์เบิกจ่ายเงินภายใน 3 วัน และให้คณะกรรมการตรวจรับฎีกาเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทาการ ทั้งนี้
ให้กรรมการตรวจรับถ่ายภาพประกอบไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ
*** อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถาม 4. เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดซื้อวัสดุ ที่ต้องขอเอกสารจากร้านค้า/บริษัท ประกอบการขออนุมัติจัดซื้อ
มีอะไรบ้าง
ตอบ 1. กรณีไม่ถึง 5,000 บาท
- ใบเสนอราคาร้านค้า/บริษัทลงนามผู้เสนอราคา พร้อมรายละเอียดวัสดุ (ถ้ามี)
- หน้า BOOK BANK ของร้านค้า/บริษัท ที่เป็นข้อมูลหลักของผู้ขายในระบบ e-GP และลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
- รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน/STATEMENT และลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (หากร้านค้า/บริษัท ไม่ต้องการให้เห็นยอดเงินสามารถปิดตัวเลขรายการเคลื่อนไหวได้แต่ต้องให้เห็นวันที่ ที่
มีการเคลื่อนไหว)
2. กรณีตั้งแต่ 5,000 บาท
- ใบเสนอราคาร้านค้า/บริษัท ลงนามผู้เสนอราคา พร้อมรายละเอียดวัสดุ
- คู่เทียบ 2 ร้านค้า/บริษัท ลงนามผู้เสนอราคา พร้อมรายละเอียดวัสดุ
- หน้า BOOK BANK ของร้านค้า/บริษัท (ที่เสนอราคาต่าที่สุด) ที่เป็นข้อมูลหลักของผู้ขายใน
ระบบ e-GP และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน/STATEMENTของร้านค้า/บริษัท
(ที่เสนอราคาต่าที่สุด) และลงนามรับรองสาเนา (หากร้านค้า/บริษัท ไม่ต้องการให้เห็นยอดเงินสามารถปิดตัวเลข
รายการเคลื่อนไหวได้แต่ต้องให้เห็นวันที่ ที่มีการเคลื่อนไหว)
หมายเหตุ
*** อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถาม 5. ผู้รับผิดชอบโครงการจะทราบได้อย่างไรว่า ร้านค้า/บริษัท เป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP กับมรน.
แล้วหรือยัง
ตอบ ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถสอบถามข้อมูลได้กับจนท.การเงินสภษ.ได้ก่อนดาเนินการไปสารวจราคา
ถาม 6. ข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ e-Gp คืออะไร
ตอบ ข้อมูลหลักผู้ขาย หมายถึง ข้อมูลหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่
เลขประจาตัวประชาชน และเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่สัญญา เงื่อนไขการชาระเงิน
หรือข้อมูลอื่นใดที่จาเป็นแล้วแต่กรณี เพื่อใช้สาหรับการรับเงินขอเบิกจากคลัง
หมายเหตุ
*** อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และฐานข้อมูลผู้ขาย งานพัสดุ มรน.
ถาม 7. ในกรณีร้านค้า/บริษัทไม่ได้เป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP กับมรน. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ ข้อมูลหลักผู้ขาย ประเภทบุคคลธรรมดา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
กรณีจดทะเบียนร้าน (ประเภทบุคคลธรรมดา)
1. สาเนาหน้า BOOK BANK ประเภทออมทรัพย์ จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หน้ ารายการบัญ ชีที่มีความเคลื่อนไหวล่ าสุดที่เป็นปัจจุบัน/STATEMENT และลงนามรับรองส าเนา
ถูก ต้ อ ง (หากไม่ ต้ อ งการให้ เห็ น ยอดเงิน สามารถปิ ด ตั ว เลขรายการเคลื่ อ นไหวได้ แ ต่ ต้ อ งให้ เห็ น วัน ที่ ที่ มี การ
เคลื่อนไหว) จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ใบทะเบียนพาณิชย์ จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
7. แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีเป็นบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจากัด
1. สาเนาหน้า BOOK BANK ประเภทออมทรัพย์ จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หน้ ารายการบัญ ชีที่มีความเคลื่อนไหวล่ าสุดที่เป็นปัจจุบัน/STATEMENT และลงนามรับรองส าเนา
ถูก ต้ อ ง (หากไม่ ต้ อ งการให้ เห็ น ยอดเงิน สามารถปิ ด ตั ว เลขรายการเคลื่ อ นไหวได้ แ ต่ ต้ อ งให้ เห็ น วัน ที่ ที่ มี การ
เคลื่อนไหว) จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
7. แบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) จานวน 2 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายเหตุ
*** อ้างถึง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หน้า 10 ส่วนที่
2 หลักฐานการจ่าย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถาม 8. หลักฐานการจ่ายเงิน ประเภท ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอบ ใบส่งของ (หากเป็นภาษาอังกฤษให้แปลเอกสารเป็นภาษาไทยแนบเบิก)
1. ชื่อ สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของผู้รับเงิน/ร้านค้า/บริษัท
2. หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชน
3. วัน เดือน ปี ที่ส่งของ
4. สั่งจ่ายในนาม (เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี 0994000516860) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85
ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เท่านั้น ไม่มีคาว่าสถาบันภาษา
5. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
6. จานวนเงินทั้ง ตัวเลข และตัวอักษร
7. ลายมือชื่อผู้ส่งของ/รับของ
ใบเสร็จรับเงิน (หากเป็นภาษาอังกฤษให้แปลเอกสารเป็นภาษาไทยแนบเบิก)
1. ชื่อ สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของผู้รับเงิน/ร้านค้า/บริษัท
2. หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี/หมายเลขประจาตัวบัตรประชาชนของผู้รับเงิน/ร้านค้า/บริษัท
3. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
4. สั่งจ่ายในนาม (เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี 0994000516860) มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม เลขที่ 85
ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เท่านั้น ไม่มีคาว่าสถาบันภาษา
5. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
6. จานวนเงินทั้ง ตัวเลข และตัวอักษร
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
หมายเหตุ
*** อ้างถึง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หน้า 10 ส่วนที่
2 หลักฐานการจ่าย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถาม 9 การยืมเงินทดรองจ่าย หมายถึง อะไร

ตอบ การยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของมรน.ในการปฏิบัติราชการ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา เสนอผลงานวิจัย หรือการอื่น ๆ และยืมเงินไปเพื่อการใดให้ใช้เงินยืมเพื่อการนั้น ๆ ยืมได้ในกรณีจาเป็น
ประหยัด และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และไม่ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ถาม 10. บุคคลใดสามารถยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการได้
ตอบ 1. อาจารย์/จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. อาจารย์ผู้ไปราชการ
3. กรณีอาจารย์/จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการค้างชาระเงินยืม คณะกรรมการดาเนินงานที่ได้รับแต่งตั้ง
สามารถยืมแทนได้
ถาม 11. รายละเอียดในการยืมเงินทดรองจ่าย ผู้ยืม ผู้ค้าประกันสัญญา จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
ตอบ 1. จานวนเงินยืมไม่เกินอัตราเงินเดือนของผู้ยืม (ไม้ต้องมีคนค้าประกันสัญญา)
2. หากจานวนเงินที่ยืมมากกว่าอัตราเงินเดือนของผู้ยืมแต่ไม่เกิน 300,000 บาทถ้วน ต้องมีคนค้าประกัน
สัญญาคือ ข้าราชการจานวนไม่น้อยกว่า 1 คน และ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้วไม่
น้อยกว่า 2 คน
3. ผู้ยืมไม่ค้างชาระเงินสัญญายืมเงินในระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบได้ที่งานการเงินมรน./สภษ.
ถาม 12 กรณียืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณ 300,000 บาทถ้วน ขึ้นไป ตามระเบียบบุคคลใดสามารถค้า
ประกันสัญญายืมเงินได้ และมีผู้ค้าประกันสัญญากี่คน
ตอบ ข้าราชการเป็นผู้ค้าประกันสัญญายืมเงินจานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
ถาม 13 หากผู้ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นข้าราชการจะต้องมีผู้ค้าประกันสัญญายืมเงินหรือไม่
ตอบ ในกรณีผู้ยืมเงินเป็นข้าราชการให้ยืมเงินได้โดยไม่มีผู้ค้าประกัน เว้นแต่มรน.กาหนดเป็นอย่างอื่น
ถาม 14. ผู้อานวยการสถาบันภาษา สามารถลงนามสัญญายืมเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมรน. และ
สัญญาการยืมเงินไปราชการของบุคลากรในสังกัด ภายในวงเงินงบประมาณกี่บาท
ตอบ ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาทถ้วน
ถาม 15. การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจะต้องดาเนินการส่งฎีกาล้างเงินยืมที่
งานการเงินมรน. ภายในระยะเวลาเท่าไร
ตอบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน หรือวันที่งานการเงินโอนเงินเข้าบัญชี
ถาม 16. การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการชั่วคราวในประเทศจะต้องดาเนินการส่ง
ฎีกาล้างเงินยืมที่งานการเงิน มรน. ภายในระยะเวลาเท่าไร
ตอบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึงตามกาหนดการ
ถาม 17 ระยะเวลาในการส่งสัญญายืมเงินทดรองจ่ายที่งานการเงินกี่วันก่อนดาเนินโครงการ
ตอบ อย่างน้อยกว่า 3 วันทาการ (จันทร์-ศุกร์) หรือส่งก่อนล่วงหน้ามากกว่า 3 ทาการได้
ถาม 18 ผู้ยืมเงินสามารถยืมเงินในหมวดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
ตอบ 1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน(กรณีใช้รถมรน.)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปตปท. ค่าวีซ่า ค่าประกัน
สุขภาพ/เดินทางไปตปท.

3. ค่าวัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง ค่าบริการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเปิดเครดิตกับผู้รับจ้างได้ เช่น ตกแต่งเวที
เช่าเครื่องเสียง เช่าชุดทาการแสดง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5,000 บาท/ร้าน/บิล และไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ถาม 19 ตามระเบียบไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายเงินในหมวดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตอบ 1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา
2. ค่าครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
3. ค่าวัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกิน 5,000 บาทถ้วน
ถาม 20 สัญญายืมเงินจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอบ กรณีไปอบรม สัมมนา
1. สัญญายืมเงินในระบบGFMIS หน้า 1-2 จานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาค้าประกัน
3. สาเนาโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
4. สาเนาตารางกิจกรรม/กาหนดการ
5. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญวิทยากร
6. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งไปราชการ
8. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย/รถยนต์ส่วนตัว
9. หนั งสื อสัญ ญาเช่ารถ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1
บาท ของราคาค่าเช่ารถ
10. ใบตอบรับการเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
11. สาเนาขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากรเกินอัตรา กรรมการ 5 ท่าน (ถ้ามี)
กรณีไปราชการต่างประเทศ
1. สัญญายืมเงินในระบบGFMIS หน้า 1-2 จานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาค้าประกัน
3. สาเนาโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
4. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5. สาเนา MOU และหนังสือโต้ตอบไปมาระหว่างกัน
6. ประกาศทุนน.ศ.ที่มีรายละเอียดให้ทุนค่าใช้จ่าย
7. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
8. สาเนากาหนดการเดินทางใน/ต่างประเทศ
9. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งไปราชการ/ต่างประเทศ
10. บันทึกข้อความสอบถามราคาและหนังสือขอจัดซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บ.การบินไทย
11. บันทึกขออนุญาตจัดซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินอื่น ๆ
12. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย/รถยนต์ส่วนตัว
13. หนังสือสัญญาเช่ารถ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1
บาท ของราคาค่าเช่ารถ
14. เอกสารอื่น ๆ
กรณีไปราชการในประเทศ
1. สัญญายืมเงินในระบบGFMIS หน้า 1-2 จานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาค้าประกัน
3. สาเนาโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
4. บันทึก/สาเนาคาสั่งอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

5. สาเนาหนังสือสั่งการ / ต้นเรื่องเดิม
6. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
7. กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถให้ชัดเจน ก่อนการ
เดินทางไปราชการ
ประชุมคณะกรรมการตามวาระ(เบี้ยประชุม,อาหาร,พาหนะ)
1. สัญญายืมเงินในระบบGFMIS หน้า 1-2 จานวน 2 ฉบับ
2. สัญญาค้าประกัน
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และกาหนดการประชุม
5. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
*** ข้อ 9-20 อ้างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5
การเบิกจ่ายเงินยืม และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 2617/2560 เรื่อง มอบหมายอานาจให้คณบดี และ
ผู้อานวยการส านั ก สถาบั น ปฏิบั ติร าชการแทนอธิการบดี ทั้ งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สั่ ง ณ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2560

การเรียงเอกสารฎีกาการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท
1. งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
2. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.1)
3. หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง
4. แบบสารวจความต้องการใช้พัสดุ
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
6. รายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ ซื้อ/จ้าง
7. ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ/บิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
8. รูปถ่ายที่ชัดเจน
9. ใบตรวจรับพัสดุ

การเรียงเอกสารฎีกาการจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 5,000 บาท

