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ค าน า 

คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างงานบริการวิชาการจัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือเวียนจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่กค (กวจ) 0405.2/ว122 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกมีความคล่องตัวและสอดคล้องกฎหมายและ

ห นั ง สื อ เ วี ย น ที่ ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น พ ร้ อ ม ทั้ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ บุ ค ค ล า ก ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

ที่ให้บริการวิชาการกับโครงการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถ าบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒน า  มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏน คร ปฐ มห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ เ ล่ ม นี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

  

                                                                     สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบ ัญ 
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คู่มือขั้นตอนการจดัซื้อจัดจ้างส าหรับงานบริการวิชาการ 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561 

 
  ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และตาม

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ข้อ 1 กรณีที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้ผู้รับทุน
โดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพ่ือใช้ในการท าบริการวิชาการ ดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้
จัดซื้อจัดจ้าง จึงมิต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
แต่อย่างใด 

  หลักการตามหนังสือดังกล่าว ในการใช้จ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการที ่จ ัดสรร 
ให้ประธานโครงการโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริการวิชาการที่ชัดเจนนั้น หากพบในภายหลังว่ามีการใช้จ่ายเงิน และการด าเนินงานโดยไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์และรายการใช้งบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ได้ร ับการอนุมัติ ดังที ่ระบุในสัญญา 
ประธานโครงการจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว 

  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เท่านั้นและจะต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด เหมาะสม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนจัดเก็บ
หลักฐานการรับและการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจัดเก็บฉบับจริง (Hardcopy) ไว้ที่ประธานโครงการ 
และ Scan เอกสารพร้อมรูปภาพทั้งหมด (Soft Files) ส่งมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชุด ในแต่ละ
โครงการ 
 
1.  แนวทางการบริหารการเงินโครงการบริการวิชาการงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทั้งรัฐและเอกชน 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีหน้าที่ส่งเสริมการฝึกอบรม บริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนโครงการพระราชด าริ 
โดยงบประมาณจากแหล่งทุนนอกเป็นพันธกิจหนึ่งโดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
งบประมาณจากหน่วยงานราชการภาครัฐ หรือทุนจากภาคเอกชนต่างๆ  
  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐหรือเอกชน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 
   
 



 

  การให้บริการทางวิชาการ หมายถึง การจัดอบรม การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ งานด้านการปรึกษาการให้บริการท าการวิจัย การให้บริการท าการประเมินหน่วยงาน การแปล
เอกสาร การออกข้อสอบ บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจซ่อม วางระบบ ออกแบบสร้างประดิษฐ์
ผลิต บริการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการให้บริการทางวิชาการอ่ืน โดยอาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักเกณฑท์ีไ่ม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว122 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งกรณีที่นักวิจัย/บุคลากร ได้รับเงินบริการวิชาการจากหน่วยงานผู้ให้
ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัย/บุคลากรโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัด
จ้าง จึงมิต้องด าเนินการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ด าเนินการตามข้อ 8 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แล้ว 
 
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างในงานบริการทางวิชาการงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้ 
  

 1.1 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้าง จะท าโดยวิธีใดก็ได้ที่สะดวก รวดเร็ว และได้สิ่งของ ตรง
ตามความต้องการ โดยถือหลักประหยัด เป็นผลดีต่อโครงการและไม่ข ัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ส่วนการควบค ุมคร ุภ ัณฑ ์ ให ้เป ็นไปตามระเบ ียบของมหาวิทยาลัย  
 1.2 การเบ ิกจ ่ายต ้องม ีหล ักฐานครบถ ้วน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ถ้าเป็นใบส่งของให้ ส่ง
ใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ายไปแล้ว 
 1.3 การเดินทางไปราชการ เพ่ือท างานบริการวิชาการ ให้ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย ส่วนอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 1.4 ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการย่อย ตามแบบฟอร์มที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเพื่อติดตามการใช้จ่ายในเงินแต่ละหมวดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 1.5 จัดท าบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้ 
ตรวจสอบได ้ตลอดเวลา 

 1.6 จัดท ารายงานการเงินและน าเสนอต่อกรรมการบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดตามที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 
 
 



 

2. การจา่ยเงนิ 

 

 การรับจ่ายเงิน 
 เมื่อมหาวิทยาลัยได้ลงนามสัญญากับผู้ว่าจ้าง เรื่อง  การให้บริการทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว หรือ
มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุนบริการวิชาการการจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกให้เป็นไป
ตามระเบียบใน ข้อ 9 และ ข้อ 10 ของ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  
 

3. เกณฑ์ในการใช้จ่ายเงิน 

การใช้จ่ายเงินในโครงการบริการวิชาการ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไป

ตามอัตราที่ก าหนดในสัญญา 
 

3.1 หมวดค ่าตอบแทน 
3.1.1 ค ่าตอบแทนท ี่ปร ึกษา 

การจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาว่าจ้างการให้บริการ
วิชาการ 
           

  3.1.2 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น จ่ายโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุใน

เอกสารโครงการ หรือ ตามระเบียบราชการ 
 

3.2 หมวดค ่าจ ้าง 
 หมวดค่าจ้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาหรือระเบียบราชการ 

     3.3 หมวดค ่าว ัสด ุ/อ ุปกรณ ์ 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ, อุปกรณ ์และเอกสารต าราต่างๆ ส าหรับใช้

งานในโครงการ โดยแบ ่งเป ็น 2 ประเภท ค ือ 
 ว ัสด ุส ิ้นเปล ือง เปล ี่ยนสภาพ หร ือ หมดสภาพในเวลาอ ันส ั้น และรวมท ั้งส ิ่งของท ี่ม ี

ล ักษณะการใช ้งานยาวนาน แต ่ม ีราคาไม ่เก ิน 5,000 บาทด้วย ต ัวอย ่างเช ่น เคร ื่องเข ียน, หน ังส ือ, 
วารสาร, Computer software, อะไหล ่เคร ่ืองม ือว ิทยาศาสตร ์, ฯลฯ 

 วัสดุที่มีราคาสูง เช่น อัญมณี โลหะมีค่า และสัตว์ทดลอง ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเพ่ือใช้ในการ
ทดลอง ต้องมีทะเบียนวัสดุเฉพาะ ซ ึ่งระบุข ้อม ูลของวัสดุท ี่จัดซ ื้อแต่ละคร ั้ง เช่น น้ าหนัก ลักษณะรูป
ถ่าย จ านวน สี และอ ื่นๆ 

 
 



 

เกณฑ ์ในการจ ัดซ ื้อ/จ ัดจ ้าง ว ัสด ุ อ ุปกรณ ์ ให ้ใช ้เกณฑ ์ด ังต ่อไปน ี้ 
กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท ต้องมีผู้รับของอย่างน้อย 1 คน 
กรณีมีมูลค่าเกินกว่า 30,000 บาท ต้องมกีรรมการผู้รับของอย่างน้อย 3 คน 
(ให้ผู้รับของถูกก าหนดโดยประธานโครงการ โดยก าหนดผู้รับของควรเป็นไปตามหลักธรรมา 

ภิบาล เช่น ต้องไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการและควรมีความรู้ในทางเทคนิค กรณีที่ซื้อของเชิง
เทคนิค) 

ท ั้งน ี้ ส ิ่งของหร ือบริการที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวหรืองานเดียว ให้ด าเนินการจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง
ตาม ล ักษณะน ั้น ห้ามมิให้แยกการจัดซื้อหรือจัดจ้างออกเป็นรายการย่อยๆ เม ื่อได ้จ ัดซ ื้อหร ือจัดจ้างส าเร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 

    3.4 หมวดค ่าใช ้สอย 
หมายถ ึง ค ่าใช ้จ ่ายเพ ื่อซ ื้อบร ิการต ่างๆ และค ่าใช ้จ ่ายท ี่ไม ่เข ้าล ักษณะรายจ ่ายหมวดอ ื่นๆ เช ่น 
4.4.1 ค่าเดินทาง (พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4.4.2 ค่าจ้างในลักษณะที ่เป็นงานเหมาต่อชิ ้นงาน เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างท า 

อุปกรณ์หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจ้างท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ลงแจ้ง 
ความในหน ังส ือพ ิมพ ์ ค ่าจ ้างบรรท ุกของ ค ่าเช ่ารถ ค ่าเช ่าเคร ื่องถ ่ายเอกสาร เป็นต้น ค ่าจ ้างเหมาบร ิการเช ่นน ี้ 
ต ้องม ีผ ู้ตรวจร ับงานก ่อนจ ่ายเง ิน 

กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท ต้องมีผู้รับของอย่างน้อย 1 คน 
กรณีมีมูลค่าเกินกว่า 30,000 บาท ต้องมีกรรมการผู้รับของอย่างน้อย 3 คน ซึ่งก าหนดโดยหัวหน้า

โครงการโดยให้พิจารณาด้วยหลักธรรมาภิบาล  
(ให้ผู้รับของถูกก าหนดโดยประธานโครงการ โดยก าหนดผู้รับของควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เช่น ต้องไม่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการและควรมีความรู้ในทางเทคนิค กรณีท่ีจ้างท าของเชิงเทคนิค) 
 

3.5 หมวดค ่าครุภัณฑ์ 

 ใหด้ าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์ตามระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีก าหนด  
 การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในโครงการบริการ
วิชาการควรจัดซื้อตามข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่ได้รับอนุมัติในสัญญา โดยโครงการ
ด าเนินการสอบราคาจนเป็นที่แน่ชัดแล้ว ให้ส่งใบเสนอราคาพร้อมกับรายละเอียดของครุภัณฑ์นั้นๆ 
อย่างน้อย 3 ราย และให้ประธานโครงการพิจารณาเลือกรายที่มีความเหมาะสมที่สุดเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการ และใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น ประหยัด เหมาะสม มีคุณภาพ 
เป็นต้น 
  
 



 

 ประเด็นส าคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอ่ืน ๆ ด้วย) ก็คือ 
ให้ได้สิ่งของที่มีคุณภาพสูงในเวลาที่ต้องการในราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใช้งาน 
กล่าวคือ รวมค่าบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ ด้วย อุปกรณ์ที่มีราคาเครื่องเริ่มต้นถูกแต่อะไหล่และวัสดุแพง
และใช้ได้ไม่ทน อาจไม่ถูกอย่างที่คิด) 
 กรณีมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท ต้องมีผู้รับของอย่างน้อย 1 คน 
 กรณีมีมูลค่าเกินกว่า 30,000 บาท ต้องมีกรรมการผู้รับของอย่างน้อย 3 คน 
 (ผู้รับของควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ต้องไม่เก่ียวข้องกับโครงการบริการ
วิชาการและควรมีความรู้ในทางเทคนิค กรณีท่ีซื้อครุภัณฑ์เชิงเทคนิค) 
 

4. หลักฐานที่เตรียมจัดท าหลักฐาน (Soft Files) มีดังนี้ 
4.1 กรณีจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา /วิทยากร ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินดังนี้ 

4.1.1 ส าเนาบัตรประชาชน 
4.1.2 ใบส าคัญรับเงิน 
4.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร หรือ ฯลฯ 

4.2 กรณีจ่ายเงินค่าวัสดุ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินดังนี้  
4.2.1 ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด 
4.2.2 รูปถ่ายวัสดุที่จัดซื้อโดยมีการลงนามรับรองโดยผู้จ่าย 
4.2.3 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาทะเบียนการค้า และบัตรประจ าตัวผู้

เสียภาษี หรือหนังสือรับรองการเสียภาษี 
4.3 กรณีจ่ายเงินค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ ต้องมีหลักฐานดังนี้ 

4.3.1 ค่าเดินทาง 
- ค่าพาหนะ กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน คือ แบบ 
8708  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111 และแผนที่ดาวเทียม  
(google map) 
- ค่าเช่ารถยนต์ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน คือ บิลเงินสดและส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาใบขับขี่รถยนต์ ส าเนาทะเบียนรถ ฯลฯ 

    
4.3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ลงรายละเอียดในแบบ 8708 
4.3.3 ค่าเช่าที่พัก ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน คือ บิลเงินสด และ Folio โรงแรม 

ค าสั่งไปราชการ ฯลฯ 
 
 
 



 

4.4 กรณีจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ต้องมีหลักฐานดังนี้ 
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้าง (TOR)  ใบเสร็จรับเงิน ส าเนาบัตร

ประชาชน กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาทะเบียนการค้า และบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือหนังสือ
รับรองการเสียภาษี พร้อมรูปถ่าย 

 

4.5 กรณีจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินดังนี้ 
4.5.1 ใบเสนอราคาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ราย 
4.5.2 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาทะเบียนการค้า และบัตรประจ าตัวผู้

เสียภาษี หรือหนังสือรับรองการเสียภาษี 
4.5.3 ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   4.5.4 ใบแจ้งหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
 



 

ภาคผนวก 
 

 
ตัวอย่างการเลือกเส้นทางส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ e-office 

  



 

 

ตัวอย่างหลักฐานเบิกจ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 
 
 

 

 
  

โครงการบริการวชิาการ....................................โดย 



 

ตรายางกรรมการผู้รับของ

ข้าพเจ้า....................................................... (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) ได้ตรวจรับพัสดุตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน

เลขที ่…………………….…… เมื่อวันที่ ......../............./.................. แล้วปรากฏว่าจ านวน และคุณภาพถูกต้อง

ตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ กจิกรรมที่ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้วทุก

ประการ 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

 

ข้าพเจ้า....................................................... (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) ได้ตรวจรับบริการจ้างเหมาตามบิลเงินสด/   

ใบส่งของเลขที ่…………………….…… เมื่อวันที่ ........../.............../.................. แล้วปรากฏว่าจ านวน และ

คุณภาพถูกต้องตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

เรียบร้อยแล้วทุกประการ 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

 

ข้าพเจ้า....................................................... (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) 

ข้าพเจ้า........................................................ (ชื่อ-นามสกุล) ได้ตรวจรับครุภัณฑ์ตามบิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงินเลขที ่…………………….…… เมื่อวันที่ ......../............./.................. แล้วปรากฏว่าจ านวน 

คุณภาพ และลักษณะทางเทคนิค ถูกต้องตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการเรียบร้อยแล้วทุกประการ  

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 

ลงนาม ………….......................... ผู้รับของ ลงวันที่ ......../............./........... 



 



 



 

 
 


