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สํานักงานงบประมาณ
ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
มหาวิทยาลัยรังสิต
newbudget.rsu.ac.th

คํานํา
สํานักงานงบประมาณ เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นการดําเนินงาน และการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย คณะ และหน่ วยงาน รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป้ าหมาย
สําคัญของงบประมาณ ก็คอื การควบคุมการเบิกจ่าย ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
และเน้ นความมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที3
ได้รบั จัดสรรจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนัน5 สํานั กงานงบประมาณร่วมหารือกับคณะอนุ กรรมการงบประมาณ จึงพยายามที3จะ
ปรับปรุงคู่มอื การจัดทํางบประมาณที3จะใช้กบั คณะ/หน่ วยงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะของการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยยึดหลักสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ ณ ปั จจุบนั ทัง5 นี5ทาง
คณะอนุ กรรมการพิจารณางบประมาณได้มกี ารประชุมหารือร่วมกัน และปรับปรุงพัฒนาคู่มอื การจัดทํา
งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพ

สํานักงานงบประมาณ

2

สารบัญ

คํานํา
ปฏิ ทินการจัดทํางบประมาณ ประจําปี งบประมาณ
วิ ธี LOGIN เข้าสู่ระบบ INTERNET เพืTอตังU และตรวจสอบยอดคงเหลือของ
งบประมาณ
คําอธิ บายหมวดรายรับ-รายจ่าย สําหรับการกรอกงบประมาณปี การศึกษา
คําจํากัดความ ความหมายและแนวปฏิ บตั ิ
แผนปฏิ บตั ิ การ
แบบฟอร์มประกอบการเบิ กจ่าย
ขันU ตอนการอนุมตั ิ งบประมาณ
ขันU ตอนการขออนุมตั ิ การใช้งบประมาณ
การเบิ กค่าสอนอาจารย์พิเศษ/วิ ทยากร ล่วงหน้ า
ราคากลางสําหรับการตังU งบประมาณปี การศึกษา
ราคากลางในการคํานวณงบประมาณวัสดุสาํ นักงาน

หน้ า
2
4
5
6
8
19
20
21
22
23
25
26
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ปฏิ ทินการจัดทํางบประมาณ ประจําปี การศึกษา

กรอกข้อมูลผ่าน Internet

เมษายน - พฤษภาคม

พิจารณางบประมาณ

ภายในเดือนพฤษภาคม

เสนอสภามหาวิทยาลัย

ภายในเดือนมิถุนายน
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วิ ธี LOGIN เข้าสู่ระบบ INTERNET เพืTอตังU และตรวจสอบยอดคงเหลือของงบประมาณ
พิ มพ์ newbudget.rsu.ac.th
พบการแจ้งข่าวสาร (ถ้ามี)

คลิกเลือ กเข้ าสู่ร ะบบงบประมาณใหม่

ต้องการเข้าระบบ
ใส่ User ..........................

ใส่ Password ……………
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คําอธิ บายหมวดรายรับ-รายจ่าย สําหรับการกรอกงบประมาณ

หมวดทีT 1 การประมาณการรายรับ โดยใช้แบบฟอร์มงบประมาณประกอบ (งปก.002 แบบฟอร์ม
การประมาณการนักศึกษา รายวิชาทีเ3 ปิ ดสอน รายรับ ค่า FTES และค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ที3
วิทยาลัย คณะ สถาบัน และหน่ วยงานเปิ ดสอน)
SCH : Student Credit Hours หน่ วยกิตนักศึกษาหมายถึง ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาทีล3 งทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่ วยกิตของแต่ละรายวิชาทีค3 ณะนัน5 เปิ ดสอน
FTES: Full-Time Equivalent Students หมายถึงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
วิธกี ารคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใช้สตู รดังต่อไปนี5
- ระดับปริญญาตรี FTES (ภาคการศึกษา) = SCH / 18
(ปี การศึกษา) = SCH / 36
- ระดับบัณฑิตศึกษา FTES (ภาคการศึกษา) = SCH / 12 (ทวิภาค), SCH / 9 (ไตรภาค)
(ปี การศึกษา)= SCH / 24 (ทวิภาค), SCH / 27 (ไตรภาค)
หมวดทีT 2 การประมาณการรายจ่าย
งบดําเนิ นการ
1. เงิ นเดือน+ค่าตําแหน่ ง
1.1 ค่าตอบแทนตําแหน่ งงานบริหาร, ค่าตอบแทนทีป3 รึกษาและการบริหารงาน, ค่าตําแหน่ ง
วิชาการ, เงินเดือน, รางวัลพิเศษ, ส่วนกลางจะเป็ นผูก้ ําหนดและใส่ขอ้ มูลให้
1.2 ส่วนอัตราใหม่ให้คณะ/หน่ วยงาน กรอกข้อมูลตามความจําเป็ น โดยใช้อตั ราค่าจ้างที3
สํานักงานบุคคลเป็ นเกณฑ์ (แบบ งปก. f01)
2. รายจ่ายดําเนิ นการ(ของคณะ/หน่ วยงาน)
2.1 รายจ่ายเกีย3 วกับสวัสดิการ, ค่าสาธารณูปโภค
2.2 ค่าตอบแทนประเภทต่างๆ
2.3 วัสดุการศึกษา วัสดุสาํ นักงาน และค่าใช้จา่ ยอื3นๆ
*. โครงการ (ทุกประเภท)
หมายถึง โครงการเพื3อพัฒนาการเรียนการสอน,พัฒนาบุ คลากร, ซื5อครุภ ัณฑ์ / อุ ปกรณ์ ,
คอมพิวเตอร์, การตลาด,ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ทีพ3 านักศึกษาออกไปเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที3 ทีส3 อดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ าร รวมถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการสโมสร หรือคณะกรรมการนักศึกษาคณะ (โดยมิต้องขอไปทางกิจการนักศึกษา) ส่วน
การอบรมสัมมนา จะกําหนดไว้ในรายจ่ายประจํา รหัสรายจ่าย fijfk ค่าอบรมสัมมนาแล้ว จะเขียน
โครงการก็ได้แต่ให้ใช้ในงบรหัสรายจ่ายประจํา fijfk มิตอ้ งใส่รายจ่ายในโครงการ
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4. โครงการด้ านการวิ จ ยั หมายถึง โครงการวิจยั ที3ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับ i
หน่ วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ ายวิชาการ, สํานักงานพัฒนาการเรียนการสอน และสํานักงานวางแผน ซึ3ง
จะต้องทําการกรอกงบประมาณตามปกติ ทัง5 นี5ตอ้ งผ่านการพิจารณาอนุ มตั วิ งเงินโดยฝ่ ายวิชาการ
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คําจํากัดความ ความหมายและแนวปฏิ บตั ิ
หมวด

รหัส

รายการ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ

ผูก้ รอกข้อมูล

ประมาณการรายรับ
00010 ค่าหน่วยกิต-ปริญญาตรี

00011 ค่าหน่วยกิตบัณฑิตศึกษา

00020 ค่าบํารุงการศึกษาปริญญาตรี

00021 ค่าบํารุงการศึกษาบัณฑิตศึกษา
00030 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย
00040 รายรับจากกิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ

00041 รายรับจากการวิจยั

00080 รายรับค่าหอพัก
00090 รายรับอื3น

หมายถึง รายรับค่าหน่วยกิตรวม คํานวณจาก
ผลรวมของผลคูณ ค่าหน่วยกิตต่อรายวิชาทีค3 ณะ
เป็ นเจ้าของรหัสวิชากับจํานวนนักศึกษาทีค3 าดว่าจะ
ลงทะเบียนในรายวิชานัน5 ๆ(นับรวมค่าปฏิบตั กิ าร)ใน
ระดับปริญญาตรี
หมายถึง รายรับค่าหน่วยกิตรวม คํานวณจาก
ผลรวมของผลคูณ ค่าหน่วยกิตต่อรายวิชาทีค3 ณะ
เป็ นเจ้าของรหัสวิชากับจํานวนนักศึกษาทีค3 าดว่าจะ
ลงทะเบียนในรายวิชานัน5 ๆ (นับรวมค่าปฏิบตั กิ าร)
ในระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง รายรับค่าบํารุงการศึกษาภาคปกติ และ
ภาคฤดูรอ้ นทีม3 หาวิทยาลัยจัดเก็บจากนักศึกษาเป็ น
รายภาคตามรายคณะ ในระดับปริญญาตรี ตามคู่มอื
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
หมายถึง รายรับค่าบํารุงการศึกษาทีม3 หาวิทยาลัย
จัดเก็บจากนักศึกษาเป็ นรายคณะ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามคูม่ อื นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
หมายถึง ค่าเล่าเรียนคิดตามระบบเหมาจ่าย

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
คณะทันตแพทย์/
วิทยาลัยแพทย์
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน/
หน่วยงานทีจ3 ดั

หมายถึง รายรับทีเ3 กิดจากการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น
ค่าจ้างในการเป็ นทีป3 รึกษา ค่าสิทธิประโยชน์จาก
ลิขสิทธิทางปั
m ญญา และการให้บริการทางวิชาการ
อื3น ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ส่วนแบ่งรายรับทีเ3 กิดจากการรับทําวิจยั
สถาบันวิจยั /
ให้กบั หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดย
หน่วยงานทีจ3 ดั
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าเช่าห้องพัก และค่าสาธารณูปโภคที3
หอพัก
เรียกเก็บจากนักศึกษา
หมายถึง รายรับนอกเหนือจากทีก3 ล่าวมาแล้วข้างต้น
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หมวด

รหัส

รายการ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ

ผูก้ รอกข้อมูล

ประมาณการรายจ่าย
เงิ นเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างเหมาจ่าย และค่าตําแหน่ ง
01001 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วน หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านทีม3 หาวิทยาลัย
งานคณะ
จ่ายให้แก่บุคลากรเป็ นรายเดือน รายวัน และเหมา
จ่ายเป็ นส่วนของคณะวิชา
01002 เงินเดือนและค่าจ้าง-ส่วน หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านทีม3 หาวิทยาลัย
งานสนับสนุน
จ่ายให้แก่บุคลากรเป็ นรายเดือน รายวัน และเหมา
จ่ายเป็ นส่วนของหน่วยงานสนับสนุน
01003 อัตราใหม่ทข3ี อตัง5 -ส่วน
หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
งานคณะ
ใหม่ทม3ี หาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บคุ ลากรเป็ นรายเดือน
และรายวัน เป็ นส่วนของคณะ (แสดงรายละเอียด
แบบ งปก.002)
01004 อัตราใหม่ทข3ี อตัง5 -ส่วน
หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
งานสนับสนุน
ใหม่ทม3ี หาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บคุ ลากรเป็ นรายเดือน
และรายวัน เป็ นส่วนของหน่วยงานสนับสนุน (แสดง
รายละเอียด แบบ งปก.002)
01009 เงินเดือนและค่าจ้างหมายถึง ค่าตอบแทนจ้างงานตามข้อตกลงของฝ่ าย
Work permit
บริหารบุคคล
02201 ค่าตอบแทนกรรมการ
สภา ทีป3 รึกษา
มหาวิทยาลัย และที3
ปรึกษาอธิการบดี
02202 ค่าตอบแทนตําแหน่งงาน
บริหาร-ส่วนงานคณะ

03002 ค่าเบีย5 ประกันอุบตั เิ หตุ

สํานักงานบุคคล

ไม่ตอ้ งกรอก
ข้อมูลให้ทาํ เรื3อง
เสนอมายังฝ่ าย
บริหารบุคคล
ไม่ตอ้ งกรอก
ข้อมูลให้ทาํ เรื3อง
เสนอมายังฝ่ าย
บริหารบุคคล
ไม่ตอ้ งกรอก
ข้อมูล

หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที3 สํานักงาน
ปรึกษามหาวิทยาลัย และทีป3 รึกษาอธิการบดี
อธิการบดี

หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้กบั บุคลากรทีไ3 ด้รบั
แต่งตัง5 จากมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ของคณะวิชา
02203 ค่าตอบแทนตําแหน่งงาน หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้กบั บุคลากรทีไ3 ด้รบั
บริหาร-ส่วนงาน
แต่งตัง5 จากมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ของหน่วยงานสนับสนุน
สนับสนุน
02204 ค่าตําแหน่งวิชาการ
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่บุคลากรทีด3 าํ รง
ตําแหน่งทางวิชาการ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
รายจ่ายเกีTยวกับสวัสดิ การ
03001 ค่ารักษาพยาบาล

สํานักงานบุคคล

หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลทีจ3 ดั ให้เป็ นสวัสดิการแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าเบีย5 ประกันทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
บริษทั ประกันภัยและเป็ นส่วนหนึ3งของสวัสดิการที3

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
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หมวด

รหัส

03004

03005

03006

03007

03008

03009

03010
03011

03012

รายการ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ค่าเล่าเรียนบุตร
หมายถึง ค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากรที3
มหาวิทยาลัยจ่ายให้เป็ นสวัสดิการ ทัง5 นี5ให้เป็ นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ค่าเครื3องแบบบุคลากร
หมายถึง ค่าเครื3องแบบของบุคลากรทีม3 หาวิทยาลัย
จ่ายให้เป็ นสวัสดิการ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุน
หมายถึง จํานวนเงินทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
สํารองเลีย5 งชีพ
กองทุนสํารองเลีย5 งชีพให้แก่บคุ ลากรตามกฎหมาย
ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุน
หมายถึง จํานวนเงินทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
ประกันสังคม
กองทุนประกันสังคมให้แก่บุคลากรตามกฎหมาย
ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เงินสมทบกองทุน
หมายถึง จํานวนเงินทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
เงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทนให้แก่บุคลากรตามกฎหมาย
ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
หมายถึง จํานวนเงินทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
สงเคราะห์อ3นื
บุคลากร ซึง3 ไม่เข้าข่ายตามรหัสรายจ่าย 0300103008 เช่นเงินช่วยค่าฌาปนกิจ ค่าจัดงานเลีย5 ง
ต่างๆ ให้แก่บุคลากร
เงินชดเชยออกจากงาน หมายถึง จํานวนเงินทีม3 หาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
บุคลากรด้วยเหตุออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน
ทุนการศึกษา - บุคลากร หมายถึง ค่าเล่าเรียนของบุคลากรทีม3 หาวิทยาลัยจ่าย
ให้เพื3อเป็ นการพัฒนาความรู้ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา - นักศึกษา หมายถึง ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาทุนทุกประเภท

ผูก้ รอกข้อมูล

สํานักงานบุคคล

สนง.บุคคล/
กิจการนักศึกษา
สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล

สํานักงานบุคคล
สํานักงานบุคคล

สํานักรับ
นักศึกษา
สํานักงานบุคคล

03013 เงินสมทบกองทุนส่งเสริม หมายถึง เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ คนพิการ ตามกฎหมาย
คนพิการ
03727 ตรวจสุขภาพนักศึกษา
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ สํานักงานพัฒนา
ปี ละ 1 ครัง5
คุณภาพชีวติ
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หมวด
รหัส
รายการ
ค่าสาธารณูปโภค
03101 ค่าไฟฟ้ า

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้ าทีใ3 ช้ประจําเดือน

03102 ค่านํ5าดื3ม

หมายถึง ค่านํ5าดืม3 ทีใ3 ช้ในการบริโภคประจําเดือน

03103 ค่านํ5าประปา

หมายถึง ค่านํ5าประปาทีใ3 ช้ประจําเดือน

03201 ค่าโทรศัพท์

หมายถึง ค่าบริการเลขหมาย, ค่าใช้โทรศัพท์
ประจําเดือน (ทัง5 นี5ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศ แนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี rjjs)
หมายถึง ค่าบริการโทรศัพท์ระบบ ISDN, ค่าเช่า
Trunking Access

03202 ค่าโทรศัพท์อนิ เตอร์เน็ต

03203 ค่าบริการ Internet

หมายถึง ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต, ค่าเช่า
สัญญาณความเร็วสูง(Leased - Line)

03204 ค่าเช่าสัญญาณคลื3นวิทยุ
สือ3 สาร
03401 ค่าบริการรักษา
ความปลอดภัย

หมายถึง ค่าเช่าคลื3นความถีว3 ทิ ยุสอ3ื สารทีจ3 ่ายให้แก่
การสือ3 สาร
หมายถึง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่
บริษทั ภายนอก

03402 ค่าบริการทําความสะอาด หมายถึง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที3
03403 ค่าบริการกําจัดปลวก
และแมลง
03404 ค่าบริการกําจัดสิง3 ปฏิกลู

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการในการกําจัดปลวกและ
แมลง
หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการในการแยกและกําจัด
ขยะ

ผูก้ รอกข้อมูล
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์/ศูนย์ ICT
งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์/ศูนย์ ICT
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
ศูนย์ศกึ ษา/แผนก
รักษาความ
ปลอดภัย
ศูนย์ศกึ ษา/แผนก
ทําความสะอาด
แผนกพลังงาน
แผนกพลังงาน
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หมวด
รหัส
รายการ
ค่าตอบแทนประเภทต่างๆ
01005 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
คณะ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ

หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่บุคลากรสาย
เจ้าหน้าที3 ในสังกัดคณะวิชาหรือหน่วยงานทีข3 น5ึ ตรง
กับคณะวิชา ทีท3 าํ งานนอกเวลา หรือทํางานใน
วันหยุด (ไม่รวมการทํางานในโครงการต่าง ๆ)โดย
ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในคณะ
ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
สนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุนทีข3 น5ึ กับส่วนกลางหรือหน่วยงาน
อิสระ ทีท3 าํ งานนอกเวลา หรือทํางานในวันหยุด (ไม่
รวมการทํางานในโครงการต่าง ๆ) โดยต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในฝ่ าย ทัง5 นี5ให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
02001 ค่าตอบแทนการสอนเกิน หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่อาจารย์ประจําที3
ภาระงานอาจารย์ประจํา สอนเกินภาระงานปกติ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
02002 ค่าตอบแทนของการสอน หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่อาจารย์พเิ ศษที3
อาจารย์พเิ ศษ
เป็ นบุคคลภายนอกเท่านัน5 ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
02003 ค่าตอบแทนวิทยากร
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่วทิ ยากรภายนอก
ภายนอก
โดยเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในหลักสูตร ซึง3 บรรจุ
อยู่ในประมวลการสอนรายวิชาทีม3 อี าจารย์ประจํา
เป็ นผูส้ อน เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเอก หรือ
วิชาสัมมนา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี
รายวิชาละไม่เกิน 2 ครัง5 ต่อรายวิชา (ทัง5 นี5ตอ้ งนับ
รวมถือเป็ นชัวโมงในการเรี
3
ยนการสอนในรายวิชา
นัน5 ๆ)
กรณี ทีT 2 เชิญวิทยากรบรรยายในโครงการต่างๆ ให้
ใช้อตั ราโดยกําหนดตามราคากลาง (ให้กรอกข้อมูล
ในโครงการทีข3 องบประมาณ)
02004 ค่าตอบแทนกรรมการ
หมายถึง ค่าตอบแทนบุคลากรทีไ3 ด้รบั แต่งตัง5 จาก
ออกข้อสอบในการ
มหาวิทยาลัยให้ทาํ หน้าทีอ3 อกข้อสอบและ
ทดสอบมาตรฐานเพื3อ
ตรวจข้อสอบทีใ3 ช้ในการทดสอบมาตรฐานเพื3อการ
การเทียบโอน
เทียบโอน ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
02005 ค่าตอบแทนวิทยากร
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่บุคลากรของ
ภายใน
มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี การศึกษา 2550(ครัง5 ที3 1)

ผูก้ รอกข้อมูล
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

ทุกหน่วยงาน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
ทุกหน่วยงาน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

ทุกหน่วยงาน
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หมวด

รหัส
รายการ
02101 ค่าตอบแทนกรรมการ
ภายนอก

02102 ค่าตอบแทนทีป3 รึกษา
คณะ
02103 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบประมวลความรู/้ โครง
ร่าง/วิทยานิพนธ์

02104 ค่าตอบแทนกรรมการ
และทีป3 รึกษาปริญญา
นิพนธ์/ศิลปนิพนธ์/
โครงการวิจยั
02205 ค่าอ่านและประเมินผล
งานวิชาการ
02301 ค่าตอบแทนอื3น-ส่วนงาน
คณะ
02302 เงินสมทบร่วมผลิตแพทย์
02303 ค่าตอบแทนอื3น-ส่วนงาน
สนับสนุน
02304 ค่าตอบแทนลิขสิทธิ m
เนื5อหาบทเรียน
02305 ค่าตอบแทนการสอน
ทางไกลอินเทอร์เน็ต
02306 ค่าพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
02307 ค่าบริหารจัดการระบบ
LMS
02308 ค่า Commission
02309 สอน สอบ สัมมนานอก
สถานที3 (Online)

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
หมายถึง ค่าตอบแทนผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกทีไ3 ด้รบั
แต่งตัง5 จากมหาวิทยาลัยให้เป็ นกรรมการสอบไล่
ภายนอก หรือกรรมการกํากับมาตรฐาน หรือ
กรรมการพัฒนาหลักสูตร ในอัตราโดยกําหนดตาม
ราคากลาง
หมายถึง ค่าตอบแทนทีป3 รึกษาของวิทยาลัย/คณะ/
สถาบันทีไ3 ด้รบั การอนุมตั จิ ากอธิการบดี
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละ
อาจารย์ประจําทีม3 หาวิทยาลัยแต่งตัง5 เป็ นกรรมการ
สอบ ทีป3 รึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
(ระดับปริญญาโท/เอก) ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย(แสดงรายละเอียด งปก.004)
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละ
อาจารย์ประจําทีม3 หาวิทยาลัยแต่งตัง5 เป็ นทีป3 รึกษา
ปริญญานิพนธ์ ผูป้ ระเมินโครงการวิจยั ต่างๆ (ระดับ
ปริญญาตรี) ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย(แสดงรายละเอียดแบบ งปก.003)
หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการในการพิจารณาการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าตอบแทนทีไ3 ม่เข้าข่ายตามรหัสรายจ่าย
ข้างต้น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาจารย์พสิ จู น์ศพ เงิน
เหมาจ่ายตามข้อตกลง เป็ นต้น
หมายถึง เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยรังสิตให้กบั
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ ตามข้อตกลง
หมายถึง ค่าตอบแทนทีไ3 ม่เข้าข่ายตามรหัสรายจ่าย
ข้างต้น เช่น ค่าเช่าบ้าน เงินเหมาจ่ายตามข้อตกลง
หมายถึง รายจ่ายทีเ3 กีย3 วกับ หลักสูตร Online
หมายถึง รายจ่ายทีเ3 กีย3 วกับ หลักสูตร Online
หมายถึง รายจ่ายทีเ3 กีย3 วกับ หลักสูตร Online
หมายถึง รายจ่ายทีเ3 กีย3 วกับ หลักสูตร Online
หมายถึง ค่าตอบแทนตามข้อตกลง
หมายถึง รายจ่ายทีเ3 กีย3 วกับ หลักสูตร Online

ผูก้ รอกข้อมูล
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน ทีม3 กี าร
เรียนการสอนใน
ระดับมหาบัณฑิต
เท่านัน5
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน ทีม3 กี าร
เรียนการสอนใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
สํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
หน่วยงาน
สนับสนุน
หน่วยงานที3
เกีย3 วกับ Online
หน่วยงานที3
เกีย3 วกับ Online
หน่วยงานที3
เกีย3 วกับ Online
หน่วยงานที3
เกีย3 วกับ Online
หลักสูตรที3
เกีย3 วข้อง
หน่วยงานที3
เกีย3 วกับ Online
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หมวด
รหัส
รายการ
ค่า ใช้จ ่ายอืนๆ
03205 ค่าไปรษณียากรและค่า
จัดส่ง
03301 ค่าเบีย5 ประกันภัยและค่า
ภาษียานพาหนะ
03302 ค่าเชือ5 เพลิง

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
หมายถึง ค่าบริการจัดส่งจดหมายและพัสดุทาง
ไปรษณีย์ ทังU นีU หากมีการจัดส่งเป็ นจํานวนมาก
ให้เสนอค่าใช้จ่ายในโครงการนันU ๆ
หมายถึง ค่าเบีย5 ประกันรถยนต์ และค่าภาษีรถยนต์
ประจําปี ของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าเชือ5 เพลิงทีใ3 ช้เติมรถของมหาวิทยาลัย

03405 ค่าภาษีโรงเรือนและทีด3 นิ หมายถึง ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบาํ รุงท้องที3 ภาษี
ทีด3 นิ ฯลฯ
03406 ค่าเช่าอาคารสถานที3
หมายถึง ค่าเช่าอาคาร/สถานทีท3 ใ3ี ช้ในกิจการของ
มหาวิทยาลัย และให้รวมถึงกิจการร่วมทุน
03407 ค่าใช้จ่ายเกีย3 วกับการจัด หมายถึง รายจ่ายในการเพาะชํา จัดหาต้นไม้
สวน
ดอกไม้ ปุ๋ ย และวัสดุในการจัดสวน
03501 ค่าอบรมและสัมมนา
หมายถึง ค่าลงทะเบียนในการสัมมนาอบรม ของ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ทัง5 นี5
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
03503 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
สัมมนาและเดินทาง
อื3นๆทีจ3 าํ เป็ นในการสัมมนาอบรมต่างประเทศ ทัง5 นี5
ต่างประเทศ
ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

03504 ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
ธุรกิจต่างประเทศ

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจกับ
หน่วยงานในต่างประเทศซึง3 เป็ นไปตามแผนงานที3
ได้รบั อนุมตั ิ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทีพ3 กั และค่าเบีย5
เลีย5 ง ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
03505 เงินอุดหนุนการเสนอ
หมายถึง เงินสนับสนุนให้บุคลากรไปเสนอ
ผลงานวิจยั สิง3 ประดิษฐ์ ผลงานวิจยั สิง3 ประดิษฐ์ นวัตกรรมในต่างประเทศ
นวัตกรรมในต่างประเทศ ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ยกเลิ ก)
03701 ค่าบํารุงสมาชิกสมาคม
03702 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
03703 ค่าธรรมเนียมกฎหมาย

หมายถึง ค่าสมาชิก องค์การวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ
ไม่เกิน 2 แห่ง
หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีท3 างธนาคารเรียกเก็บจาก
การใช้บริการ
หมายถึง ค่าธรรมเนียมทนายความในการดําเนินคดี

ผูก้ รอกข้อมูล
สารบรรณ/ศูนย์
ศึกษา/ว.แพทย์
แผนก
ยานพาหนะ
แผนกยานพาหนะ/
จัดสวน/รักษา
ความปลอดภัย/
สารบรรณ
งบกลาง
ศูนย์ศกึ ษา/พยาธิ
วิทยา

แผนกจัดสวน
ทุกหน่วยงาน
(โดยเสนอเป็ น
โครงการ)
งบกลาง
พิจารณาโดย
คณะกรรมการ
พิจารณาการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ
รองอธิการบดี
ฝ่ ายต่างประเทศ/
สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์
สํานักงาน
อธิการบดี/

ทุกหน่วยงาน
สํานักงานการเงิน
รับ/จ่าย
สํานักงานบุคคล/
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หมวด

รหัส

รายการ

03704 ค่าธรรมเนียมอื3นๆ
03705 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
03706 ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

03707 อุปกรณ์ความปลอดภัย
ภายในอาคาร
03708 ค่ารับรอง

03709 ค่าอาหารว่างนักศึกษา
มหาบัณฑิต
03710 ค่าถ่ายเอกสาร

03711 ค่าของทีร3 ะลึกและรางวัล

03712 ทุนสนับสนุนการวิจยั

03713 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
กรรมการบริหารและ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
03714 ค่าเดินทางในประเทศ

03715 ค่าเบีย5 เลีย5 งและค่าทีพ3 กั

03716 ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาค
ปฎิบตั นิ อกสถานที3

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ

ผูก้ รอกข้อมูล
ต่างๆ
สํานักงานนิตกิ าร
หมายถึง ค่าธรรมเนียมอื3นใด ทีไ3 ม่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น ทุกหน่วยงาน
หมายถึง ค่าตอบแทนทีจ3 ่ายให้แก่ผตู้ รวจสอบบัญชี งบกลาง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
คณะ/ สนง.
รวมทัง5 การจัดทําวัสดุประชาสัมพันธ์ การทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์/
ต่างๆ ของแต่ละคณะ ซึง3 ในปี น5จี ดั สรรให้หลักสูตรละ สนง.การตลาด/
kf,fff บาท/ปี
หอพัก
หมายถึง อุปกรณ์ทต3ี ดิ ตัง5 ตามอาคารตามกฎระเบียบ สํานักงานอาคาร
หมายถึง ค่าเลีย5 งรับรองในการจัดประชุมตามภารกิจ
คณะและหน่วยงาน (คณะอนุกรรมการพิจาณา
งบประมาณจะจัดสรรให้ตามภารกิจ/ตามความ
จําเป็ น)
หมายถึง ค่าอาหารว่างสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
ผูส้ อนสําหรับปริญญาโท/เอก
หมายถึง ค่าถ่ายเอกสารทีใ3 ช้ในการบริหารงานด้าน
วิชาการและบริหารงานทัวไปและ/หรื
3
อค่าเช่าเครื3อง
ถ่ายเอกสารทีป3 ระจําอยู่ในหน่วยงาน
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ5 ของขวัญ โล่หร์ างวัล
ในการเยีย3 มชมสถานทีภ3 ายนอก ให้ไม่เกิน k,jff
บาท/ชิน5 สถานทีล3 ะไม่เกิน i ชิน5
หมายถึง เงินสนับสนุนการวิจยั ให้กบั บุคลากร ได้แก่
การวิจยั เพื3อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจยั เพื3อ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจยั สถาบัน และการ
วิจยั อื3น โดยผ่านการพิจารณาจากฝ่ ายวิชาการ
หมายถึง ค่าตอบแทนและค่าเลีย5 งรับรอง
กรรมการบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน
การจัดประชุม

ทุกหน่วยงาน

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าเบีย5 เลีย5 ง และค่าทีพ3 กั ในการเดินทางไป
ร่วมการประชุม หรือทํากิจกรรมนอกสถานที3 ทัง5 นี5ให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการนํานักศึกษาออกฝึก
ภาคปฏิบตั นิ อกสถานที3 ในรายวิชาทีม3 กี ารเก็บค่า
ภาคปฏิบตั ิ โดยคํานวณรวมถึงค่าพาหนะ ค่าเช่ารถ
ค่าเบีย5 เลีย5 ง ค่าทีพ3 กั (แสดงรายละเอียดแบบ งปก.

ทุกหน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ฝ่ ายวิชาการ/ศูนย์
พัฒนาการเรียนฯ/
สํานักงาน
วางแผน
สํานักงาน
อธิการบดี

ทุกหน่วยงาน

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน
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หมวด

รหัส

รายการ

03717 ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศ
03718 ค่าใช้จ่ายปั จฉิมนิเทศ
03719 ค่าใช้จ่ายพิธปี ระสาท
ปริญญา
03720 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา
03722 ค่าใช้จ่ายการจัด Open
House
03724 ค่าหนังสือพิมพ์และ
สิง3 พิมพ์
03725 ค่าบริจาคเพื3อการกุศล
03726 ค่าจัดประชุมใหญ่
บุคลากร
03728 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
วารสาร
03729 ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพ
03730 ค่าอาหารว่างนักศึกษา
มหาบัณฑิต-ส่วนกลาง
03900 งบฉุกเฉิน

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
ผูก้ รอกข้อมูล
005) และค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านนอก
สถานที3 ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตฯ/ฝ่ าย
กิจการนักศึกษา
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดปั จฉิมนิเทศนักศึกษา งบกลาง
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธปี ระสาทปริญญา
ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศนักศึกษา
วิทยาลัย/คณะ/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ซึง3 ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่า สถาบัน
เบีย5 เลีย5 ง ค่าทีพ3 กั ทัง5 นี5ให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย (แสดงรายละเอียดแบบ งปก. 006)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Open House
ฝ่ ายแนะแนว
ประจําปี
นักศึกษา
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกีย3 วกับ หนังสือพิมพ์ และ
หน่วยงานที3
สิง3 พิมพ์
จําเป็ น
หมายถึง เงินทีบ3 ริจาคให้แก่องค์การหรือหน่วยงาน สํานักงาน
การกุศล
อธิการบดี
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ3 กีย3 วกับการจัดการประชุม
งบกลาง/
บุคลากรประจําปี
สํานักงานบุคคล
หมายถึง วารสารวิชาการของกลุ่มคณะ
สํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ./หอสมุด
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ3 กีย3 วกับการประกันคุณภาพ
ทุกหน่วยงาน
ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าล้างอัดรูปภาพ
วัสดุทาํ บอร์ด (ไม่รวมค่าอาหาร)
หมายถึง ค่าอาหารว่างสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
ผูส้ อนสําหรับปริญญาโท/เอก
งบฉุกเฉิน
งบกลาง

03903 การผลิต Web-site

หมายถึง ค่าใช้จ่ายทีเ3 กีย3 วข้องกับการผลิต /ดูแล
Web-site ของคณะ/หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน

03913 ตํารา/คู่มอื การสอนของ
คณาจารย์ปรีคลินิก
03914 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ต่างประเทศนศ.ป.โท+
เอก

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซือ5 ตํารา / คู่มอื สําหรับการ คณะทีเ3 กีย3 วข้อง
เรียนการสอนเพื3อนักศึกษาทีข3 น5ึ ชัน5 ปรีคลินิก
หมายถึง มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาระดับ
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาดูงานต่างประเทศคนละ rf,fff บาท บัณฑิตศึกษา
โดยมีเงื3อนไขตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

วัสดุ
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หมวด

รหัส
รายการ
04001 วัสดุสาํ นักงาน

04002 ผลิตเอกสาร สิง3 พิมพ์
และสือ3 การสอน
04101 วัสดุการศึกษาและวัสดุ
ห้องปฏิบตั กิ าร

04102 ค่าหนังสือและ
วารสารวิชาการ
04201 วัสดุสน5ิ เปลืองอื3น

04202 ค่าใช้จ่ายโครงงาน
ปริญญานิพนธ์

04203 ค่าใช้จ่ายอื3นเกีย3 วกับ
ห้องสมุด
ค่าซ่อมแซม
03601 ค่าซ่อมแซมอาคาร
03602 ค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
03603 ค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะ
03604 ค่าซ่อมแซมและ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
หมายถึง วัสดุสน5ิ เปลืองทีใ3 ช้ในสํานักงานเช่นปากกา
ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษ และวัสดุท3ี
เกีย3 วข้องกับการใช้ในสํานักงาน( โดยตรวจสอบ
ข้อมูลรายการทีส3 าํ นักงานพัสดุ)
หมายถึง งานผลิตเอกสาร สิง3 พิมพ์ และสือ3 การสอน
โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
หมายถึง วัสดุสน5ิ เปลืองทีใ3 ช้ประกอบการเรียนเช่น
แผ่นใส ปากกาเขียนแผ่นใส ค่าใช้จ่ายในการ
จัดพิมพ์เอกสารคําสอนทีใ3 ห้ ศสพ. จัดพิมพ์ให้
สารเคมี เครื3องแก้ว และวัสดุอน3ื ทีเ3 กีย3 วข้องกับ
การศึกษา วัสดุหอ้ งปฏิบตั กิ าร รวมถึงเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนทีแ3 จกให้กบั
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบณ
ั ฑิต
หมายถึง ค่าหนังสือและค่าสมาชิกวารสารวิชาการที3
สังเข้
3 าสํานักหอสมุด
หมายถึง วัสดุสน5ิ เปลืองทีน3 อกเหนือจากรหัส
04001//04101/04102/04202 ซึง3 ได้แก่ นํ5ายาทํา
ความสะอาด กระดาษชําระ ฯลฯ
หมายถึง ค่าวัสดุทใ3ี ช้ในการผลิตโครงงานเท่าที3
จําเป็ นและเหมาะสม ยกเว้น ค่าเครื3องเขียนแบบ
พิมพ์ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
แผ่นดิสก์ ค่าถ่ายเอกสาร การจัดพิมพ์รปู เล่ม
โครงงาน รวมถึงค่าถ่ายเอกสารในการจัดทํา
แบบสอบถาม ในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ if ของค่า
ภาคปฏิบตั ทิ ล3ี งทะเบียนในรายวิชานัน5 ๆ แต่ไม่เกิน
โครงงานละ j,fff บาท
หมายถึง วัสดุการเข้าเล่มหนังสือ และอื3นๆ

หมายถึง ค่าซ่อมแซมและให้รวมถึงวัสดุทซ3ี อ5ื มาเพื3อ
นํามาซ่อมแซมในส่วนทีเ3 กีย3 วข้องกับตัวอาคาร
หมายถึง ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้รวมถึงวัสดุ
ทีซ3 อ5ื มาเพื3อนํามาซ่อมแซมในส่วนทีเ3 กีย3 วข้องกับ
ระบบไฟฟ้ า, ระบบปรับอากาศ, ระบบลิฟท์, ระบบ
ประปา, ระบบโทรศัพท์
หมายถึง ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้รวมถึงวัสดุ
ทีซ3 อ5ื มาเพื3อนํามาซ่อมแซมยานพาหนะ
หมายถึง ค่าซ่อมแซมและให้รวมถึงวัสดุทซ3ี อ5ื มาเพื3อ

ผูก้ รอกข้อมูล
ทุกหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
คณะ/หน่วยงานที3
เกีย3 วข้อง

หอสมุด
ศูนย์ศกึ ษาฯ/
สนง.อาคาร/
หอพัก/วิทยาลัย
แพทย์
วิทยาลัย/คณะ/
สถาบัน

หอสมุด

งบกลาง/หอพัก/
สํานักงานอาคาร
งบกลาง/หอพัก/
สํานักงานอาคาร

แผนก
ยานพาหนะ
งบกลาง/หอพัก/
17

หมวด

รหัส

รายการ
บํารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์
คืนเงิ นต้นและดอกเบีUย
05001 ชําระคืนเงินต้น
05002 ดอกเบีย5 จ่าย
หมวดโครงการต่างๆ

ความหมายและแนวปฏิบตั ิ
นํามาซ่อมแซมในส่วนทีเ3 กีย3 วข้องกับครุภณ
ั ฑ์
สํานักงานและการศึกษา เครื3องมือ

ผูก้ รอกข้อมูล
สํานักงานอาคาร

หมายถึง จํานวนเงินทีค3 นื ให้แก่เจ้าหนี5เงินกูย้ มื
หมายถึง ค่าดอกเบีย5 จ่ายให้แก่เจ้าหนี5เงินกูย้ มื

งบกลาง
งบกลาง

ความหมายอยูห่ น้า 7 - 8

คําเตือน
กรณีการขออนุมัติงบประมาณเพิมเติม หรื อเปลียนแปลงรายการงบประมาณทีได้ รับอนุ มัติไว้ จะต้ อง
เสนอขออนุมัติเป็ นลายลักษณ์ อักษรพร้ อมด้ วยเหตุผ ลทีมีความจําเป็ นจริงๆ มาทีรองอธิการบดีฝ่ ายแผนพัฒ นา
และแผนการเงิน ซึ งจะได้ เสนอให้ คณะอนุกรรมการพิจ ารณางบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม ทั0งนีต0 ้ องขอ
เป็ นการล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 1 เดือน
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิ ทยาลัยรังสิ ตปี

60 - 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 1 สร้างความเป็ นเลิ ศทางการศึกษาและการผลิ ตบัณฑิ ต
1.1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย มุ่งสูก่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบทีก3 ารศึกษาคือนวัตกรรม
1.2 ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพตามอัตลักษณ์ “คิดสร้างสรรค์ ยึดมันคุ
3 ณธรรม นําการเปลีย3 นแปลง”
1.3 หลักสูตรตอบสนองความต้องการและได้รบั การยอมรับจากผูเ้ รียน (จํานวนนักศึกษาแรกเข้า)
1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่
1.6 คะแนนเฉลีย3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.7 คะแนนเฉลีย3 ความพึงพอใจผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อ คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 2 สร้างความเป็ นเลิ ศทางวิ จยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.1 ขยายโครงสร้างพืน5 ฐาน (คน/สถานที/3 เครื3องมือ/ระบบ) ให้เพียงพอต่อการผลิตผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.2 ผลงานวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาสามารถนําไปเผยแพร่ ต่อยอด หรือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง ทัง5 ในระดับนโยบาย หรือในระดับการปฏิบตั ิ หรือในเชิงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 3 สร้างความเป็ นเลิ ศด้านการบริการวิ ชาการและการฝึ กอบรม
3.1 เป็ นทีพ3 ง3ึ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้แก่ชุมชน สังคม ประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
3.2 บุคลากรเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ3ี ด้รบั การยอมรับในสังคม
3.3 มหาวิทยาลัยรังสิตเป็ นแหล่งความรูท้ ไ3ี ร้ขดี จํากัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 4 ชีUนําการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิT งแวดล้อม
4.1 เป็ นมหาวิทยาลัยทีช3 น5ี ําและปลูกฝั งจิตสํานึกการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาของชาติและ
ท้องถิน3 และปกป้ องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง3 แวดล้อม ให้แก่นกั ศึกษา บุคลากรและประชาชน
ทัวไปทั
3 ง5 ทีเ3 ป็ นคนต่างถิน3 และคนในท้องถิน3
ประเด็นยุทธศาสตร์ทีT 5 บริการจัดการให้เป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิ ศและองค์กรแห่งความสุข
5.1 มีระบบและสภาวะทางการเงินทีม3 นคงและมี
ั3
การจัดการสภาพคล่องทีด3 ี
5.2 เป็ นมหาวิทยาลัยทีม3 ธี รรมาภิบาล ก้าวหน้า ทันสมัย และพร้อมเข้าสูส่ ากล
5.3 เป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพต้นแบบ
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แบบฟอร์มประกอบการเบิ กจ่าย

รหัสเบิ กจ่าย

02104
02103
03716
03720
01003-4

02001
03709

รายการ
ใบคําขออนุ มตั ิ (ใบ BR= Budget Requisition)
การประมาณการรายรับ, FTES และนักศึกษาใหม่
ค่าตอบแทนกรรมการทีป3 รึกษาปริญญานิพนธ์/ศิลปะนิพนธ์/โครงการวิจยั
ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู/้ โครงร่าง/วิทยานิพนธ์
ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏิบตั ิ
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
อัตราใหม่ทข3ี อตัง5 -ส่วนของคณะ/ฝ่ ายสนับสนุ น
รายวิชาทีค3 ณะเปิ ดสอน
ใบขอเบิกค่าสอนล่วงหน้า(สําหรับ อ.พิเศษ/วิทยากร)
ภาระงานสอนอาจารย์ประจํา
ใบสรุปค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจํา
ค่าอาหารว่างนักศึกษามหาบัณฑิต
ใบสรุปค่าตอบแทนอ.พิเศษ/วิทยากร/ตอบแทนอื3น
ใบลงเวลาอาจารย์พเิ ศษ
ใบรับเงิน

ชืTอ sheet
งปก.001
งปก.002
งปก.003
งปก.004
งปก.005
งปก.006
งปก.007
งปก.008
งปก.009
งปก.010
งปก.011
บฑ.30
บช.001
บช.002
บช.003
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ขันU ตอนการอนุมตั ิ งบประมาณ
เริม. ต้นจากหน่ วยงาน
BR แนบด้วยเรืองเบิ ก:ใบเสร็จ, ใบ
เบิ กเงิ นทดรอง,โครงการ

เอกสารประกอบ
BR

ไม่อนุมตั (ิ ส่งคืนหน่วยงาน)

อนุมตั ิ

รองอธก.

สํา นัก งานงบประมาณ

ฝ่ ายแผนฯ

หัวหน้ าหน่ วยงานจัดทําใบ
คําขออนุ มตั พิ ร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ หรือแนบ
โครงการนัน* ๆ(ถ้ามี)

รองอธิการบดี / ผูช้ ่วยอธิการบดี /

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ / เห็นควรอนุมตั (ิ ส่งสํานักงบประมาณ)

ไม่อนุมตั ิ

กรณี ต้องการเบิ กเงิ นตาม
งบประมาณ:

ขออนุมตั ิ
ผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานงบประมาณ

คณบดี พิจารณาอนุ มตั ิ หรือ เห็นควร
อนุ มตั ิ
สํานักงบประมาณตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและพิจารณา
การตัดจ่ายงบประมาณ

พิจารณาให้ดาํ เนินการตาม
งบประมาณหรือขออนุ มตั ริ อง
อธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงิน

ให้สาํ นักงานทีเ. กีย. วข้อง
ดําเนินการ
กรณีมกี ารสอบราคา

แนบใบวางบิล

- การยืมเงินทดรอง
- มีใบเสร็จ
- เบิกเงินสด(กรณีไม่ถงึ
3,000 บาท)

งานเกีย. วกับอาคาร
(P.O)

สํานักงานอาคาร

หมายเหตุ

งานพัสดุ

สํานักงานพัสดุ

งานจัดซื*อ (P.O)

สํานักงานจัดซื*อ

งานพัสดุจะทําหน้าทีจ. ดั ซื*อคราวละ
มากๆเพือ. ทําคลังพัสดุ
ให้หน่ วยงานต่างๆมาเบิกของและ
ทํารายงานค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือน
จัดส่งสํานักงบประมาณ

สํานักงานบัญชี

สิน* สุด

สํานักงานจ่ายเงิน
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ขันU ตอนการขออนุมตั ิ การใช้งบประมาณ

22

เรืTอง การเบิ กค่าสอนอาจารย์พิเศษ/วิ ทยากร ล่วงหน้ า
เป็ นไฟล์ Excel ทีT http://budget.rsu.ac.th/pro/FROM_BG.xls
ก่อนการเบิ ก
ให้ส่งแบบฟอร์ม งปก.f0† (รายวิชาที3คณะเปิ ดสอน) ให้สํานักงานงบประมาณ ในวันสุดท้าย
ของการลงทะเบียนของแต่ละเทอม
การตังU เบิ กค่าสอนอาจารย์พิเศษ/วิ ทยากร ล่วงหน้ า
ทําการตัง5 เบิกงวดละไม่เกิน k เดือน ให้ทาํ เอกสารโดยมีลายเซ็นคณบดีทุกใบ ดังนี5
1. แบบฟอร์มใบ B/R (Budget Requisition)
2. ใบยืมเงินทดรองจ่าย (ใบสีเขียว) โดยความรับผิดชอบของคณบดี
3. แบบฟอร์ม งปก. f0‡ (โดยการพิมพ์เท่านัน5 เพื3อลดความผิดพลาด)
4. สําเนาแบบฟอร์ม บช. 001 ของครัง5 ก่อน (ยกเว้นการตัง5 เบิกครัง5 ที3 k) โดยมีหลักฐานทาง
แผนกการเงินในการการหักล้างเงินทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้ว
การหักล้างเงิ นทดรองจ่าย
ให้ทาํ เอกสารประกอบ ดังนี5
1. แบบฟอร์ม บช. ffk ใบสรุปค่าตอบแทนอาจารย์พเิ ศษ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าตอบแทนอืน3 ๆ
2. แบบฟอร์ม บช. ffr ใบลงเวลาอาจารย์พเิ ศษ
3. แบบฟอร์ม บช. ffi ใบรับเงิน
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ขั0นตอนการเบิกค่ าสอนอาจารย์
ทางเลือกที 1
ยืมเงินทดรองระบุชือผูส้ อนล่วงหน้า สําหรับเดือนถัดไป

ทางเลือกที 2
สอนเสร็ จแล้วทําเบิกจ่าย
สอนเสร็ จเบิกจ่าย

คณะส่ งแบบฟอร์ มรายวิชาทีคณะเปิ ดสอน(งปก. +08)
(ส่ งภาคการศึกษาละ 3 ครั4งหลังวันสุ ดท้ายของการลงทะเบียน)
ก่ อนการสอนประมาณ 1 เดือน คณะจัดทําเอกสารส่ ง
สํานักงานงบประมาณดังนี4
1. ทําใบ BR (Budget Requisition)
2. ใบขอเบิกค่าสอนล่วงหน้า(งปก. +09)
3. ใบยืมเงินทดรอง(ใบสี เขียว) ในนามคณบดี
4. สําเนาแบบฟอร์ มการเคลียร์ เงินครั4งก่อน

หลังอาจารย์ พ เิ ศษสอนเสร็จ คณะจัดทําเอกสาร
ส่ งสํานักงานงบประมาณดังนี4
1. ทําใบ BR (Budget Requisition)
2. ใบลงเวลาอาจารย์พิเศษ
3. ใบรับเงิน

สํานักงานงบประมาณดําเนินการดังนี4
1. ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องกับ งปก. +08 ไม่เกิน L วัน
2. ตัดงบประมาณ
 เกิน 2 แสน ส่ ง รอพ. เมืออนุ มตั ิ ส่ งกลับงบประมาณเพือตัด
งบประมาณแล้วส่ งสํานักงานจ่ายเงิน
 ไม่เกิน 2 แสน ส่ งสํานักงานจ่ายเงิน
ไม่เกิน L
พร้อมใบยืมเงินทดรอง(ใบสี เขียว)
สํานักงานจ่ายเงินดําเนินการสรุ ปค่าใช้จ่ายให้สาํ นักงานบัญชี
ไม่เกิน J วัน
สํานักงานบัญชีบนั ทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมบัญชี เพือออก
Voucher ส่ งสํานักงานจ่ายเงินเพือออกเช็ค
ไม่เกิน J วัน
สํานักงานจ่ายเงินส่ งเช็คให้ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ไม่เกิน R วัน
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ราคากลางสําหรับการตังU งบประมาณ
รายการ
ค่าตอบแทนการสอน อ.พิเศษ
ค่าทีพ3 กั +เบีย5 เลีย5 ง
ค่าเดินทาง
ค่าอาหารว่างบัณฑิตศึกษา
ค่าอบรมสัมมนาภายนอก
ค่าของขวัญ

ระดับ

ราคากลาง
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงทีไ3 ด้รบั อนุมตั ไิ ว้ โดยให้แนบหลักฐานประกอบ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทางแผนกยานพาหนะกําหนด
บัณฑิต 20 บาท/คน/ครัง5 บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูต้ งั 5 (บฑ.if)
r,jff บาท /คน/ปี
กรณี สถานทีภ3 ายนอกชิน5 ละไม่เกิน k,5ff บาท
สถานทีล3 ะไม่เกิน i ชิน5
กรณีจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว จะไม่สามารถ
เบิกค่าของทีร3 ะลึกหรือของขวัญได้

ปั จฉิมนิเทศ
ปฐมนิเทศ

kff บาท/คน
ตรี (ตามมติทป3ี ระชุมของคณะกรรมการพิจารณางานปฐมนิเทศ )จัดสรร
ตามจํานวนนักศึกษาแต่ละคณะ
บัณฑิต jff บาท/คน บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผูต้ งั 5
ประกันคุณภาพ
j,fff บาท/คณะ/ฝ่ าย
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร
r ฉบับ ไม่เกิน rf บาท/วัน
ค่าใช้จ่ายโครงงานปริญญานิพนธ์ ตรี 30% ของค่าภาคปฏิบตั ทิ ล3ี งทะเบียน
ค่าฝึกภาคปฏิบตั นิ อกสถานที3
60%, 70% ของค่าภาคปฏิบตั ทิ ล3ี งทะเบียน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน
ไม่เกิน jff บาทต่อชัวโมง
3
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ตรี, โท ตามเกณฑ์มรส.
ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก
r,fff บาทต่อคนต่อครัง5 (ไม่รวมค่ารับรอง)
กําหนดอัตราค่าอาหารในการจัดสัมมนาและในโครงการต่างๆ
อัตรา
อาหารว่าง
(ไม่เกินวันละ r ครัง5 )
อาหารกลางวัน/เย็น

นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากร
45 บาท /ครัง5
75 บาท/ครัง5
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ตารางราคากลางในการคํานวณงบประมาณวัสดุสาํ นักงาน
รายการสินค้าทีม3 ใี นรายการ ให้ใส่เป็ นหน่วย
รหัส
รายการ
001
กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80G
002
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80G
003
กระดาษ FAX 210*30
004
กระดาษโปสเตอร์ส ี 2 หน้า
005
กระดาษการ์ดสี 210 G 1*100
006
กระดาษการ์ดสี 120 G 1*250
007
กระดาษการ์ดสี 80G
008
กระดาษการ์ดสี 180G 1*250
009
กระดาษเทา-ขาว
010
กระดาษกาวย่น 1
011
กระดาษกาวย่น 2
012
กระดาษกาวนํ*าตาล 2
013
กระดาษต่อเนื.อง 9*11 1P
014
กระดาษต่อเนื.อง 9*11 2P
015
กระดาษคาร์บอน
016
กระดาษบวกเลข 2 ¼
017
กระดาษหัวจดหมาย
018
ซองจดหมายพิมพ์มรส.
019
ซองนํ*าตาล A4
020
ซองนํ*าตาล F4
021
ลวดเสียบกระดาษ No.0 ตราม้า
022
ลวดเสียบกระดาษ No. 1 ตราม้า
023
เป็ กติดบอร์ดแอร์โร่
024
ไส้แม็กซ์ No10 MAX
025
ไส้แม็กซ์ No35 MAX
026
ไส้แม็กซ์ No.8-1M MAX
027
ไส้แม็กซ์ No.T3-1 MAX
028
ไส้แม็กซ์ No. T3-10 MAX
029
ไส้แม็กซ์ No. 1217
030
ไส้แม็กซ์ No.1213
031
แม็กซ์เย็บ MAX HD10
032
ทีเ. จาะกระดาษตราม้า 30
033
เทปใสแกนใหญ่ 1" , .5 หลุยส์
034
เทปใสแกนเล็ก 1"
035
เทปเยื.อ 1/2"

ราคา(บาท)
198
94
40
4
230
135
166
200
8.5
13
26
20
410
535
1.5
7
625
2
3.5
4
7.5
6.5
8
6
8
9
15
28
90
65
52
90
22
22
10

หน่วย
/รีม
/รีม
/ม้วน
/แผ่น
/รีม
/รีม
/รีม
/รีม
/แผ่น
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน
/กล่อง
/กล่อง
/แผ่น
/ม้วน
/รีม
/ซอง
/ซอง
/ซอง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/ตัว
/ตัว
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน

หมายเหตุ
500 แผ่น
500 แผ่น

100 แผ่น
250 แผ่น
500 แผ่น
250 แผ่น

500 แผ่น

50 ตัว
50 ตัว
50 ตัว
10 แถว
10 แถว
10 แถว
10 แถว
10 แถว
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รหัส
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073

รายการ
เทปเยื.อ .1"
เทปโฟม 2 หน้า เล็ก
เทปโฟม 2 หน้า 3M ม้วนใหญ่
เทปติดสันปก 1"
เทปติดสันปก 1.5"
เทปติดสันปก 2"
เทปลบคําผิดไฟฟ้ าพิลแิ กน
กาว UHU Stick 8g
กาว UHU Stick 21g
กาวนํ*ามีพายขวดเล็ก
กาวทีโอเอ 8 ออนซ์
ปากกาลูกลื.น gold point
ปากกาลูกลีน.
ปากกาไวท์บอร์ดไพล๊อต
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.F
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.F
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.M
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.M
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.S
ปากกาเขียนแผ่นใส Steadler No.S
แฟ้ มพับ A4
แฟ้ มแขวน
แฟ้ มตราช้าง 112 A
แฟ้ มตราช้าง 112 F
แฟ้ มตราช้าง 125 A
แฟ้ มตราช้าง 210
แฟ้ มตราช้าง 590
ลิน* แฟ้ ม
คลิบดํา No.111 ตราม้า
คลิบดํา No.112 ตราม้า
คลิบดํา No.110 ตราม้า
คลิบดํา No.108 ตราม้า
ดินสอ HB ตราม้า
ดินสอ 2 B ตราม้า
ไม้บรรทัด
ยางลบดินสอ เสตทเล่อร์ 52635
นํ*ายาลบคําผิด ลิควิดเปเปอร์ปากกา

ราคา(บาท)
20
38
130
13
19
26
25
26
52
8
18
4
4
18
10
137
274
137
274
158
316
5
7.5
56
56
56
46
46
0.82
3
2
3.5
4
2.5
4
3
4
54

หน่วย
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน
/ม้วน
/อัน
/หลอด
/หลอด
/ขวด
/ขวด
/ด้าม
/ด้าม
/ด้าม
/ด้าม
/ชุด
/ชุด
/ชุด
/ชุด
/ชุด
/ชุด
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/คู่
/ตัว
/ตัว
/ตัว
/ตัว
/แท่ง
/แท่ง
/อัน
/ก้อน
/อัน

หมายเหตุ

ยกเลิก

4 ด้าม
4 ด้าม
8 ด้าม ยกเลิก
4 ด้าม
8 ด้าม
4 ด้าม
ยกเลิก
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รหัส
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
999

รายการ
นํ*ายาลบคําผิด ลิควิดเปเปอร์ชุด
แผ่นใสถ่ายเอกสาร
แผ่นใสเขียน
แผ่นดิสเก็ต 3.5 HD 3 M
มีดคัตเตอร์เล็ก สแตนเลส ออก้า
มีดตัเตอร์สแตนเลสใหญ่ ออก้า
ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่
ใบมีดคัตเตอร์เล็ก
สมุดทะเบียน รับ-ส่ง
สมุดบัญชี 5/100
สมุดบัญชี No.2
แท่นประทับตรา No.2 ตราม้า
ริฟิล LQ 800 -1070
Toner HP 92298A
Toner HP C 3906F
Toner HP C 4092 A
Toner HP C4096 A
Toner HP 7115
Toner Q 2613 A Jet 1300
หมึกเติมไวท์บอร์ด ไพล๊อต
หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า สีน*ําเงิน แดง
กล่องปากตัด 3 ช่อง
กล่องปากตัด 1 ช่อง
ทีเ. จาะกระดาษตราม้า 100 20 แผ่น
แม็กซ์เย็บ MAX HD50
กรรไกร 6
กรรไกร 8
กระดาษบันทึกเล็ก
Toner 5949 A
Toner 7553 A
กระดาษต่อเนื.อง 11*15 1 p
Toner HP 2612 A
กระดาษ FAX 216 *3
แฟ้ มตราช้าง 125 F
อื.นๆ

ราคา(บาท)
49
325
250
80
21
29
9
4
35
49
14
23
65
3180
2500
2355
4000
2500
2900
48
7
157
75
170
235
35
55
135
2900
2700
500
2400
40
46
1

หน่วย
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/อัน
/อัน
/ห่อ
/ห่อ
/เล่ม
/เล่ม
/เล่ม
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
ตัว
ตัว
อัน
อัน
/รีม
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/กล่อง
/ห่อ
/เล่ม
/บาท

หมายเหตุ
100 แผ่น
100 แผ่น
10 แผ่น

6 ใบ
6 ใบ

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

500 แผ่น
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