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คาํนํา 
 
  
 สํานักงานงบประมาณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงาน และการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง  ๆของวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน รวมถงึนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป้าหมาย
สําคัญของงบประมาณ ก็คือการควบคุมการเบิกจ่าย ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต 
และเน้นความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงนิที3
ได้รับจดัสรรจากสภามหาวิทยาลัย 
  
 ดังนั5นสํานักงานงบประมาณร่วมหารือกับคณะอนุกรรมการงบประมาณ  จึงพยายามที3จะ
ปรับปรุงคู่มือการจดัทํางบประมาณที3จะใช้กับคณะ/หน่วยงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะของการดําเนิน
กิจกรรมต่าง  ๆของมหาวิทยาลัยรังสิตโดยยดึหลักสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ ณ ปัจจุบนั ทั 5งนี5ทาง
คณะอนุกรรมการพจิารณางบประมาณได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และปรับปรุงพฒันาคู่มือการจดัทํา
งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพ 
 
 
                                                                   สาํนักงานงบประมาณ 
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ปฏิทินการจดัทาํงบประมาณ ประจาํปีการศึกษา 
 

 

 

กรอกข้อมูลผ่าน Internet        เมษายน - พฤษภาคม 

พจิารณางบประมาณ  ภายในเดือนพฤษภาคม 

เสนอสภามหาวิทยาลัย  ภายในเดือนมิถุนายน 
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วิธี LOGIN เข้าสู่ระบบ INTERNET เพืTอตั Uง และตรวจสอบยอดคงเหลือของงบประมาณ 
 

8^j,nb 
 
 

 
J. การติดตามใบ BR คลิNกที3 

จะทราบว่าใบ BR (เรียงตามวนัที3เรื3อง) ขณะที3เข้ามาในระบบ

เรื3องดังกล่าวไปถงึหน่วยงานใหน วนัที3เท่าไร (ข้อมูลจะ Update 
ทุก  ๆชั 3วโมง ในวนัทําการ 

 

 
คาํอธิบายหมวดรายรบั-รายจ่าย สาํหรบัการกรอกงบประมาณปีการศึกษา 

 
 
หมวดทีT 1 การประมาณการรายรบั โดยใช้แบบฟอร์มงบประมาณประกอบ (งปก.002 แบบฟอร์ม
การประมาณการนักศึกษา รายวิชาที3เปิดสอน รายรับ ค่า FTES และค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ที3
วิทยาลัย คณะ สถาบนั และหน่วยงานเปิดสอน) 
  
 SCH : Student Credit Hours หน่วยกิตนักศึกษาหมายถงึ ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที3ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที3คณะนั5นเปิดสอน  

FTES: Full-Time Equivalent Students หมายถงึจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 
วิธีการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใช้สูตรดังต่อไปนี5 
- ระดับปริญญาตรี  FTES  (ภาคการศึกษา) = SCH / 18 

(ปีการศึกษา) = SCH / 36 
- ระดับบณัฑติศึกษา FTES (ภาคการศึกษา) = SCH / 12 (ทวิภาค), SCH / 9 (ไตรภาค) 

  (ปีการศึกษา)= SCH / 24 (ทวิภาค), SCH / 27 (ไตรภาค) 
 
หมวดทีT 2 การประมาณการรายจ่าย 
งบดาํเนินการ 
1. เงินเดือน+ค่าตาํแหน่ง 

1.1 ค่าตอบแทนตําแหน่งงานบริหาร, ค่าตอบแทนที3ปรึกษาและการบริหารงาน, ค่าตําแหน่ง
วิชาการ, เงนิเดือน, รางวลัพเิศษ, ส่วนกลางจะเป็นผู้กําหนดและใส่ข้อมูลให้ 
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1.2 ส่วนอัตราใหม่ให้คณะ/หน่วยงาน กรอกข้อมูลตามความจําเป็น โดยใช้อัตราค่าจ้างที3
สํานักงานบุคคลเป็นเกณฑ์ (แบบ งปก. h01) 

 

2. รายจ่ายดาํเนินการ(ของคณะ/หน่วยงาน) 
2.1 รายจ่ายเกี3ยวกับสวสัดิการ, ค่าสาธารณูปโภค 
2.2 ค่าตอบแทนประเภทต่าง  ๆ 
2.3  วสัดุการศึกษา วสัดุสํานักงาน  และค่าใช้จ่ายอื3น  ๆ 
 

*. โครงการ (ทุกประเภท) 
หมายถึง โครงการเพื3อพัฒนาการเรียนการสอน,พัฒนาบุคลากร, ซื5อครุภัณฑ์/ อุปกรณ์, 

คอมพวิเตอร์, การตลาด,ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวฒันธรรม กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ที3พานักศึกษาออกไปเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที3 ที3สอดคล้องกับแผนปฏบิติัการ รวมถงึกิจกรรมของ
คณะกรรมการสโมสร หรือคณะกรรมการนักศึกษาคณะ  (โดยมิต้องขอไปทางกิจการนักศึกษา) ส่วน
การอบรมสัมมนา จะกําหนดไว้ในรายจ่ายประจํา รหสัรายจ่าย hklhm ค่าอบรมสัมมนาแล้ว จะเขยีน
โครงการก็ได้แต่ให้ใช้ในงบรหสัรายจ่ายประจํา hklhm มิต้องใส่รายจ่ายในโครงการ 
 
4. โครงการด้านการวิจยั หมายถึง โครงการวิจยัที3ทางมหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณให้กับ k 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ, สํานักงานพฒันาการเรียนการสอน และสํานักงานวางแผน ซึ3ง
จะต้องทําการกรอกงบประมาณตามปกติ ทั 5งนี5ต้องผ่านการพจิารณาอนุมัติวงเงนิโดยฝ่ายวิชาการ 
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คาํจาํกดัความ ความหมายและแนวปฏิบติั 
 

หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ประมาณการรายรบั  

 

00010 ค่าหน่วยกิต-ปริญญาตรี หมายถึง รายรับค่าหน่วยกิตรวม คํานวณจาก 
ผลรวมของผลคูณ ค่าหน่วยกิตต่อรายวิชาที3คณะ
เป็นเจ้าของรหสัวิชากับจํานวนนักศึกษาที3คาดว่าจะ
ลงทะเบียนในรายวิชานั5น (ๆนับรวมค่าปฏบิติัการ)ใน
ระดับปริญญาตรี 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

00011 ค่าหน่วยกิต-
บณัฑติศึกษา 

หมายถึง รายรับค่าหน่วยกิตรวม คํานวณจาก 
ผลรวมของผลคูณ ค่าหน่วยกิตต่อรายวิชาที3คณะ
เป็นเจ้าของรหสัวิชากับจํานวนนักศึกษาที3คาดว่าจะ
ลงทะเบียนในรายวิชานั5น  ๆ(นับรวมค่าปฏบิติัการ)
ในระดับบณัฑติศึกษา 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

00020 ค่าบํารุงการศึกษา-
ปริญญาตรี 

หมายถึง รายรับค่าบํารุงการศึกษาภาคปกติ และ
ภาคฤดูร้อนที3มหาวิทยาลัยจดัเก็บจากนักศึกษาเป็น
รายภาคตามรายคณะ ในระดับปริญญาตรี ตามคู่มือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

00021 ค่าบํารุงการศึกษา-
บณัฑติศึกษา 

หมายถึง รายรับค่าบํารุงการศึกษาที3มหาวิทยาลัย
จดัเก็บจากนักศึกษาเป็นรายคณะ ในระดับ
บณัฑติศึกษา ตามคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
00030 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย หมายถึง ค่าเล่าเรียนคิดตามระบบเหมาจ่าย คณะทนัตแพทย์/

วิทยาลัยแพทย์ 

 

00040 รายรับจากกิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ 

หมายถึง รายรับที3เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดยมหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น 
ค่าจ้างในการเป็นที3ปรึกษา  ค่าสิทธิประโยชน์จาก
ลิขสิทธิ oทางปัญญา  และการให้บริการทางวิชาการ
อื3น ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั/
หน่วยงานที3จดั 

 

00041 รายรับจากการวิจยั หมายถึง ส่วนแบ่งรายรับที3เกิดจากการรับทําวิจยั
ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก โดย
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

สถาบนัวิจยั/
หน่วยงานที3จดั 

 
00080 รายรับค่าหอพกั หมายถึง ค่าเช่าห้องพกั และค่าสาธารณูปโภคที3

เรียกเก็บจากนักศึกษา 
หอพกั 

 

00090 รายรับอื3น หมายถึง รายรับนอกเหนือจากที3กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ประมาณการรายจ่าย  

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจา้งเหมาจ่าย และค่าตาํแหน่ง   

 

01001 เงนิเดือนและค่าจ้าง-ส่วน
งานคณะ 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏบิติังานที3มหาวิทยาลัย
จ่ายให้แก่บุคลากรเป็นรายเดือน รายวนั และเหมา
จ่ายเป็นส่วนของคณะวิชา 

สํานักงานบุคคล 

 

01002 เงนิเดือนและค่าจ้าง-ส่วน
งานสนับสนุน 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏบิติังานที3มหาวิทยาลัย
จ่ายให้แก่บุคลากรเป็นรายเดือน รายวนั และเหมา
จ่ายเป็นส่วนของหน่วยงานสนับสนุน 

สํานักงานบุคคล 

 

01003 อัตราใหม่ที3ขอตั5ง-ส่วน
งานคณะ 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของบุคลากร
ใหม่ที3มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บุคลากรเป็นรายเดือน 
และรายวนั เป็นส่วนของคณะ (แสดงรายละเอียด 
 แบบ งปก.002) 

ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลให้ทําเรื3อง
เสนอมายงัฝ่าย
บริหารบุคคล 

 

01004 อัตราใหม่ที3ขอตั5ง-ส่วน
งานสนับสนุน 

หมายถึง ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของบุคลากร
ใหม่ที3มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บุคลากรเป็นรายเดือน 
และรายวนั เป็นส่วนของหน่วยงานสนับสนุน (แสดง
รายละเอียด แบบ งปก.002) 

ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลให้ทําเรื3อง
เสนอมายงัฝ่าย
บริหารบุคคล 

 

01009 เงนิเดือนและค่าจ้าง-
Work permit 

หมายถึง ค่าตอบแทนจ้างงานตามข้อตกลงของฝ่าย
บริหารบุคคล 

ไม่ต้องกรอก
ข้อมูล 
 

 

02201 ค่าตอบแทนกรรมการ
สภา ที3ปรึกษา
มหาวิทยาลัย และที3
ปรึกษาอธิการบดี 

หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที3
ปรึกษามหาวิทยาลัย และที3ปรึกษาอธิการบดี  

สํานักงาน
อธิการบดี 

 

02202 ค่าตอบแทนตําแหน่งงาน
บริหาร-ส่วนงานคณะ 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้กับบุคลากรที3ได้รับ
แต่งตั5งจากมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ของคณะวิชา 

สํานักงานบุคคล 

 

02203 ค่าตอบแทนตําแหน่งงาน
บริหาร-ส่วนงาน
สนับสนุน 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้กับบุคลากรที3ได้รับ
แต่งตั5งจากมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ของหน่วยงานสนับสนุน 

สํานักงานบุคคล 

 

02204 ค่าตําแหน่งวิชาการ หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่บุคลากรที3ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานบุคคล 

รายจา่ยเกีTยวกบัสวสัดิการ   

 

03001 ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง ค่ารักษาพยาบาลที3จดัให้เป็นสวสัดิการแก่ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั 5งนี5ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 
03002 ค่าเบี5ยประกันอุบติัเหตุ หมายถึง ค่าเบี5ยประกันที3มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่

บริษทัประกันภยัและเป็นส่วนหนึ3งของสวสัดิการที3
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา ทั 5งนี5ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

03004 ค่าเล่าเรียนบุตร หมายถึง ค่าเล่าเรียนบุตรของบุคลากรที3
มหาวิทยาลัยจ่ายให้เป็นสวสัดิการ ทั 5งนี5ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 

03005 ค่าเครื3องแบบบุคลากร หมายถึง ค่าเครื3องแบบของบุคลากรที3มหาวิทยาลัย
จ่ายให้เป็นสวสัดิการ ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

สนง.บุคคล/
กิจการนักศึกษา 

 

03006 เงนิสมทบกองทุน 
สํารองเลี5ยงชพี 

หมายถึง จํานวนเงนิที3มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
กองทุนสํารองเลี5ยงชพีให้แก่บุคลากรตามกฎหมาย 
ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 

03007 เงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

หมายถึง จํานวนเงนิที3มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมให้แก่บุคลากรตามกฎหมาย 
ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 

03008 เงนิสมทบกองทุน 
เงนิทดแทน 

หมายถึง จํานวนเงนิที3มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเงนิทดแทนให้แก่บุคลากรตามกฎหมาย 
ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 

03009 ค่าใช้จ่ายสวสัดิการ
สงเคราะห์อื3น 

หมายถึง จํานวนเงนิที3มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่
บุคลากร ซึ3งไม่เข้าข่ายตามรหสัรายจ่าย 03001-
03008 เช่นเงนิช่วยค่าฌาปนกิจ ค่าจดังานเลี5ยง
ต่าง  ๆให้แก่บุคลากร 

สํานักงานบุคคล 

 
03010 เงนิชดเชยออกจากงาน หมายถึง จํานวนเงนิที3มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่

บุคลากรด้วยเหตุออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงาน 
สํานักงานบุคคล 

 

03011 ทุนการศึกษา - บุคลากร หมายถึง ค่าเล่าเรียนของบุคลากรที3มหาวิทยาลัยจ่าย
ให้เพื3อเป็นการพฒันาความรู้ ทั 5งนี5ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบุคคล 

 
03012 ทุนการศึกษา - นักศึกษา หมายถึง ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาทุนทุกประเภท สํานักรับ

นักศึกษา 

 

03013 เงนิสมทบกองทุนส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชวิีต
คนพกิาร 

หมายถึง เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชวิีตคนพกิาร ตามกฎหมาย 

สํานักงานบุคคล 

 

03727 ตรวจสุขภาพนักศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ปีละ 1 ครั5ง 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานพฒันา
คุณภาพชวิีต 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ค่าสาธารณูปโภค   

 

03101 ค่าไฟฟ้า หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้าที3ใช้ประจําเดือน งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์ 

 

03102 ค่านํ5าดื3ม หมายถึง ค่านํ5าดื3มที3ใช้ในการบริโภคประจําเดือน งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์ 

 

03103 ค่านํ5าประปา หมายถึง ค่านํ5าประปาที3ใช้ประจําเดือน งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์ 

 

03201 ค่าโทรศัพท์ หมายถึง ค่าบริการเลขหมาย, ค่าใช้โทรศัพท์
ประจําเดือน (ทั 5งนี5ให้ปฏบิติัตามประกาศ แนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี sllJ) 

งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์ 

 

03202 ค่าโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต หมายถึง ค่าบริการโทรศัพท์ระบบ ISDN, ค่าเช่า 
Trunking  Access 

งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์/ศูนย์ ICT 

 

03203 ค่าบริการ Internet หมายถึง ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต, ค่าเช่า
สัญญาณความเร็วสูง(Leased - Line) 

งบกลาง/ศูนย์
ศึกษา/วิทยาลัย
แพทย์/ศูนย์ ICT 

 
03204 ค่าเช่าสัญญาณคลื3นวิทยุ

สื3อสาร 
หมายถึง ค่าเช่าคลื3นความถี3วิทยุสื3อสารที3จ่ายให้แก่
การสื3อสาร 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

03401 ค่าบริการรักษา 
ความปลอดภยั 

หมายถึง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัแก่
บริษทัภายนอก 

ศูนย์ศึกษา/แผนก
รักษาความ
ปลอดภยั 

 
03402 ค่าบริการทําความสะอาด หมายถึง ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที3 ศูนย์ศึกษา/แผนก

ทําความสะอาด 

 
03403 ค่าบริการกําจดัปลวก 

และแมลง 
หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการในการกําจดัปลวกและ
แมลง 

แผนกพลังงาน 

 

03404 ค่าบริการกําจดัสิ3งปฏกูิล 
 
 
 
 

หมายถึง ค่าจ้างเหมาบริการในการแยกและกําจดั
ขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกพลังงาน 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ค่าตอบแทนประเภทต่างๆ   

 

01005 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
คณะ 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่บุคลากรสาย
เจ้าหน้าที3 ในสังกัดคณะวิชาหรือหน่วยงานที3ขึ5นตรง
กับคณะวิชา ที3ทํางานนอกเวลา หรือทํางานใน
วนัหยุด (ไม่รวมการทํางานในโครงการต่าง )ๆโดย
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บงัคับบญัชาสูงสุดในคณะ 
ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

01006 ค่าล่วงเวลา-ส่วนงาน
สนับสนุน 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด
หน่วยงานสนับสนุนที3ขึ5นกับส่วนกลางหรือหน่วยงาน
อิสระ ที3ทํางานนอกเวลา หรือทํางานในวนัหยุด (ไม่
รวมการทํางานในโครงการต่าง )ๆ โดยต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บงัคับบญัชาสูงสุดในฝ่าย ทั 5งนี5ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงาน 

 

02001 ค่าตอบแทนการสอนเกิน
ภาระงานอาจารย์ประจํา 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่อาจารย์ประจําที3
สอนเกินภาระงานปกติ ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

02002 ค่าตอบแทนของการสอน
อาจารย์พเิศษ 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่อาจารย์พเิศษที3
เป็นบุคคลภายนอกเท่านั5น ทั 5งนี5ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

02003 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายนอก 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่วิทยากรภายนอก 
โดยเชญิวิทยากรบรรยายพเิศษในหลักสูตร ซึ3งบรรจุ
อยู่ในประมวลการสอนรายวิชาที3มีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้สอน  เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาเอก หรือ 
วิชาสัมมนา โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณบดี  
รายวิชาละไม่เกิน 2 ครั5งต่อรายวิชา (ทั 5งนี5ต้องนับ
รวมถือเป็นชั 3วโมงในการเรียนการสอนในรายวิชา
นั5น )ๆ 
กรณีทีT 2 เชญิวิทยากรบรรยายในโครงการต่าง  ๆให้
ใช้อัตราโดยกําหนดตามราคากลาง (ให้กรอกข้อมูล
ในโครงการที3ของบประมาณ) 

ทุกหน่วยงาน 

 

02004 ค่าตอบแทนกรรมการ
ออกข้อสอบในการ
ทดสอบมาตรฐานเพื3อ
การเทยีบโอน 

หมายถึง ค่าตอบแทนบุคลากรที3ได้รับแต่งตั5งจาก
มหาวิทยาลัยให้ทําหน้าที3ออกข้อสอบและ
ตรวจข้อสอบที3ใช้ในการทดสอบมาตรฐานเพื3อการ
เทยีบโอน  ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

02005 ค่าตอบแทนวิทยากร
ภายใน 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีการศึกษา 2550(ครั5งที3 1) 
 

ทุกหน่วยงาน 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 

 

02101 ค่าตอบแทนกรรมการ
ภายนอก 

หมายถึง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที3ได้รับ
แต่งตั5งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการสอบไล่
ภายนอก หรือกรรมการกํากับมาตรฐาน หรือ 
กรรมการพฒันาหลักสูตร ในอัตราโดยกําหนดตาม
ราคากลาง 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
02102 ค่าตอบแทนที3ปรึกษา

คณะ 
หมายถึง ค่าตอบแทนที3ปรึกษาของวิทยาลัย/คณะ/
สถาบนัที3ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 

02103 ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบประมวลความรู้/โครง
ร่าง/วิทยานิพนธ์ 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ประจําที3มหาวิทยาลัยแต่งตั5งเป็นกรรมการ
สอบ ที3ปรึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์
(ระดับปริญญาโท/เอก) ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย(แสดงรายละเอียด งปก.004) 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั ที3มีการ
เรียนการสอนใน
ระดับมหาบณัฑติ
เท่านั5น 

 

02104 ค่าตอบแทนกรรมการ
และที3ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/ศิลปนิพนธ์/
โครงการวิจยั 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ประจําที3มหาวิทยาลัยแต่งตั5งเป็นที3ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ผู้ประเมินโครงการวิจยัต่าง  ๆ(ระดับ
ปริญญาตรี) ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย(แสดงรายละเอียดแบบ งปก.003) 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั ที3มีการ
เรียนการสอนใน
ระดับ
บณัฑติศึกษา 

 

02205 ค่าอ่านและประเมินผล
งานวิชาการ 

หมายถึง ค่าตอบแทนกรรมการในการพจิารณาการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

สํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ 

 

02301 ค่าตอบแทนอื3น-ส่วนงาน
คณะ 

หมายถึง ค่าตอบแทนที3ไม่เข้าข่ายตามรหสัรายจ่าย
ข้างต้น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาจารย์พสูิจน์ศพ เงนิ
เหมาจ่ายตามข้อตกลง  เป็นต้น 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
02302 เงนิสมทบร่วมผลิตแพทย์ หมายถึง เงนิสมทบจากมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับ

สถาบนัร่วมผลิตแพทย์ ตามข้อตกลง 
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ 

 
02303 ค่าตอบแทนอื3น-ส่วนงาน

สนับสนุน 
หมายถึง ค่าตอบแทนที3ไม่เข้าข่ายตามรหสัรายจ่าย
ข้างต้น เช่น ค่าเช่าบ้าน เงนิเหมาจ่ายตามข้อตกลง 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
02304 ค่าตอบแทนลิขสิทธิ o

เนื5อหาบทเรียน 
หมายถึง รายจ่ายที3เกี3ยวกับ หลักสูตร Online หน่วยงานที3

เกี3ยวกับ Online 

 
02305 ค่าตอบแทนการสอน

ทางไกลอินเทอร์เน็ต 
หมายถึง รายจ่ายที3เกี3ยวกับ หลักสูตร Online หน่วยงานที3

เกี3ยวกับ Online 

 
02306 ค่าพฒันาบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง รายจ่ายที3เกี3ยวกับ หลักสูตร Online หน่วยงานที3

เกี3ยวกับ Online 

 
02307 ค่าบริหารจดัการระบบ 

LMS 
หมายถึง รายจ่ายที3เกี3ยวกับ หลักสูตร Online หน่วยงานที3

เกี3ยวกับ Online 

 
02308 ค่า Commission 

 
หมายถึง ค่าตอบแทนตามข้อตกลง หลักสูตรที3

เกี3ยวข้อง 

 
02309 สอน สอบ สัมมนานอก

สถานที3 (Online) 
หมายถึง รายจ่ายที3เกี3ยวกับ หลักสูตร Online หน่วยงานที3

เกี3ยวกับ Online 



 

 13

หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ    

 

03205 ค่าไปรษณียากรและค่า
จดัส่ง 

หมายถึง ค่าบริการจดัส่งจดหมายและพสัดุทาง
ไปรษณีย์ ทั UงนีUหากมีการจดัส่งเป็นจาํนวนมาก
ให้เสนอค่าใช้จ่ายในโครงการนัUน ๆ   

สารบรรณ/ศูนย์
ศึกษา/ว.แพทย์ 

 
03301 ค่าเบี5ยประกันภยัและค่า

ภาษียานพาหนะ 
หมายถึง ค่าเบี5ยประกันรถยนต์ และค่าภาษีรถยนต์
ประจําปีของมหาวิทยาลัย 

แผนก
ยานพาหนะ 

 

03302 ค่าเชื5อเพลิง หมายถึง ค่าเชื5อเพลิงที3ใช้เติมรถของมหาวิทยาลัย  แผนกยานพาหนะ/
จดัสวน/รักษา
ความปลอดภยั/
สารบรรณ 

 
03405 ค่าภาษีโรงเรือนและที3ดิน หมายถึง ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงท้องที3 ภาษี

ที3ดิน ฯลฯ 
งบกลาง 

 
03406 ค่าเช่าอาคารสถานที3 หมายถึง ค่าเช่าอาคาร/สถานที3ที3ใช้ในกิจการของ

มหาวิทยาลัย และให้รวมถึงกิจการร่วมทุน 
ศูนย์ศึกษา/พยาธิ
วทิยา 

 
03407 ค่าใช้จ่ายเกี3ยวกับการจดั

สวน 
หมายถึง รายจ่ายในการเพาะชํา จดัหาต้นไม้ 
ดอกไม้ ปุ๋ย และวสัดุในการจดัสวน 

แผนกจดัสวน 

 

03501 ค่าอบรมและสัมมนา
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมายถึง ค่าลงทะเบียนในการสัมมนาอบรม ของ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ทั 5งนี5
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ทุกหน่วยงาน
(โดยเสนอเป็น
โครงการ) 

 

03502 ค่าอบรมและสัมมนาที3
หน่วยงานมหาวิทยาลัย
เป็นผู้จดั 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที3หน่วยงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้
จดัสัมมนาอบรมให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ3งจดัโดยศูนย์พฒันาทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงาน
อื3นของมหาวิทยาลัย หากมีรายได้ใด ใๆห้จดัส่งให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยให้เสนอเป็นโครงการ (ยกเลิก) 

ยกเลิกการใช้รหสั
นี5 

 

03503 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาและเดินทาง
ต่างประเทศ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื3น ทๆี3จําเป็นในการสัมมนาอบรมต่างประเทศ ทั 5งนี5
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

งบกลาง 
พจิารณาโดย
คณะกรรมการ
พจิารณาการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ 

 

03504 ค่าใช้จ่ายในการเจรจา
ธุรกิจต่างประเทศ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจกับ
หน่วยงานในต่างประเทศซึ3งเป็นไปตามแผนงานที3
ได้รับอนุมัติ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที3พกั และค่าเบี5ย
เลี5ยง ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝ่ายต่างประเทศ/
สํานักงานวิเทศ
สัมพนัธ์ 

 

03505 เงนิอุดหนุนการเสนอ
ผลงานวิจยั สิ3งประดิษฐ์ 
นวตักรรมในต่างประเทศ 

หมายถึง เงนิสนับสนุนให้บุคลากรไปเสนอ
ผลงานวิจยั สิ3งประดิษฐ์ นวตักรรมในต่างประเทศ 
ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(ยกเลิก) 
 

สํานักงาน
อธิการบดี/ 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 

 
03701 ค่าบํารุงสมาชกิสมาคม หมายถึง ค่าสมาชกิ องค์การวิชาชพี สมาคมวิชาชพี 

ไม่เกิน 2 แห่ง 
ทุกหน่วยงาน 

 
03702 ค่าธรรมเนียมธนาคาร หมายถึง ค่าธรรมเนียมที3ทางธนาคารเรียกเก็บจาก

การใช้บริการ 
สํานักงานการเงนิ
รับ/จ่าย 

 
03703 ค่าธรรมเนียมกฎหมาย หมายถึง ค่าธรรมเนียมทนายความในการดําเนินคดี

ต่าง  ๆ
สํานักงานบุคคล/
สํานักงานนิติการ 

 03704 ค่าธรรมเนียมอื3น  ๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียมอื3นใด ที3ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ทุกหน่วยงาน 
 03705 ค่าธรรมเนียมสอบบญัช ี หมายถึง ค่าตอบแทนที3จ่ายให้แก่ผู้ตรวจสอบบญัช ี งบกลาง 

 

03706 ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
รวมทั 5งการจดัทําวสัดุประชาสัมพนัธ์ การทําแผ่นพบั
ต่าง  ๆของแต่ละคณะ ซึ3งในปีนี5จดัสรรให้หลักสูตรละ 
mh,hhh บาท/ปี 

คณะ/ สนง.
ประชาสัมพนัธ์/
สนง.การตลาด/
หอพกั 

 
03707 อุปกรณ์ความปลอดภยั

ภายในอาคาร 
หมายถึง อุปกรณ์ที3ติดตั5งตามอาคารตามกฎระเบียบ สํานักงานอาคาร 

 

03708 ค่ารับรอง หมายถึง ค่าเลี5ยงรับรองในการจดัประชุมตามภารกิจ
คณะและหน่วยงาน (คณะอนุกรรมการพจิาณา
งบประมาณจะจดัสรรให้ตามภารกิจ/ตามความ
จําเป็น) 

ทุกหน่วยงาน 

 
03709 ค่าอาหารว่างนักศึกษา

มหาบณัฑติ 
หมายถึง ค่าอาหารว่างสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนสําหรับปริญญาโท/เอก 

บณัฑติวิทยาลัย 

 

03710 ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง ค่าถ่ายเอกสารที3ใช้ในการบริหารงานด้าน
วิชาการและบริหารงานทั 3วไปและ/หรือค่าเช่าเครื3อง
ถ่ายเอกสารที3ประจําอยู่ในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

 

03711 ค่าของที3ระลึกและรางวลั หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจดัซื5อของขวญั โล่ห์รางวลั 
ในการเยี3ยมชมสถานที3ภายนอก ให้ไม่เกิน m,lhh 
บาท/ชิ5น สถานที3ละไม่เกิน k ชิ5น 

ทุกหน่วยงาน 

 

03712 ทุนสนับสนุนการวิจยั หมายถึง เงนิสนับสนุนการวิจยัให้กับบุคลากร ได้แก่ 
การวิจยัเพื3อพฒันาองค์ความรู้ การวิจยัเพื3อ
พฒันาการเรียนการสอน การวิจยัสถาบนั และการ
วิจยัอื3น โดยผ่านการพจิารณาจากฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ/ศูนย์
พฒันาการเรียนฯ/
สํานักงาน
วางแผน 

 

03713 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
กรรมการบริหารและ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

หมายถึง ค่าตอบแทนและค่าเลี5ยงรับรอง
กรรมการบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน
การจดัประชุม 

สํานักงาน
อธิการบดี 

 

03714 ค่าเดินทางในประเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงาน 

 
03715 ค่าเบี5ยเลี5ยงและค่าที3พกั หมายถึง ค่าเบี5ยเลี5ยง และค่าที3พกัในการเดินทางไป

ร่วมการประชุม หรือทํากิจกรรมนอกสถานที3 ทั 5งนี5ให้
ทุกหน่วยงาน 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

03716 ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาค
ปฎบิติันอกสถานที3 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการนํานักศึกษาออกฝึก
ภาคปฏบิติันอกสถานที3 ในรายวิชาที3มีการเก็บค่า
ภาคปฏบิติั โดยคํานวณรวมถึงค่าพาหนะ ค่าเช่ารถ 
ค่าเบี5ยเลี5ยง ค่าที3พกั (แสดงรายละเอียดแบบ งปก.
005) และค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏบิติังานนอก
สถานที3 ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
03717 ค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจดัปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บณัฑติฯ/ฝ่าย

กิจการนักศึกษา 
 03718 ค่าใช้จ่ายปัจฉิมนิเทศ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจดัปัจฉิมนิเทศนักศึกษา งบกลาง 

 
03719 ค่าใช้จ่ายพธีิประสาท

ปริญญา 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจดัพธีิประสาทปริญญา ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 

03720 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ
ศึกษา 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการออกนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ซึ3งประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่า
เบี5ยเลี5ยง ค่าที3พกั ทั 5งนี5ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย (แสดงรายละเอียดแบบ งปก. 006) 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
03722 ค่าใช้จ่ายการจดั Open 

House 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจดังาน Open House 
ประจําปี 

ฝ่ายแนะแนว
นักศึกษา 

 
03724 ค่าหนังสือพมิพแ์ละ

สิ3งพมิพ ์
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี3ยวกับ หนังสือพมิพ ์และ
สิ3งพมิพ ์ 

หน่วยงานที3
จําเป็น 

 
03725 ค่าบริจาคเพื3อการกุศล หมายถึง เงนิที3บริจาคให้แก่องค์การหรือหน่วยงาน

การกุศล 
สํานักงาน
อธิการบดี 

 
03726 ค่าจดัประชุมใหญ่

บุคลากร 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที3เกี3ยวกับการจดัการประชุม
บุคลากรประจําปี 

งบกลาง/
สํานักงานบุคคล 

 

03728 ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา
วารสาร 

หมายถึง วารสารวิชาการของกลุ่มคณะ สํานักงาน
มาตรฐาน
วิชาการ./หอสมุด 

 

03729 ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพ 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายที3เกี3ยวกับการประกันคุณภาพ
ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม ค่าล้างอัดรูปภาพ 
วสัดุทําบอร์ด (ไม่รวมค่าอาหาร) 

ทุกหน่วยงาน 

 
03730 ค่าอาหารว่างนักศึกษา

มหาบณัฑติ-ส่วนกลาง 
หมายถึง ค่าอาหารว่างสําหรับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนสําหรับปริญญาโท/เอก 

บณัฑติวิทยาลัย 

 
03900 งบฉุกเฉิน งบฉุกเฉิน 

 
งบกลาง 

 

03903 การผลิต Web-site หมายถึง ค่าใช้จ่ายที3เกี3ยวข้องกับการผลิต /ดูแล 
Web-site ของคณะ/หน่วยงาน  
 

คณะ/หน่วยงาน 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 

 
03913 ตํารา/คู่มือการสอนของ

คณาจารย์ปรีคลินิก 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื5อตํารา / คู่มือสําหรับการ
เรียนการสอนเพื3อนักศึกษาที3ขึ5นชั 5นปรีคลินิก 

คณะที3เกี3ยวข้อง 

 

03914 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ต่างประเทศนศ.ป.โท+
เอก 

หมายถึง มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บณัฑติศึกษาดูงานต่างประเทศคนละ sh,hhh บาท 
โดยมีเงื3อนไขตามประกาศของบณัฑติวิทยาลัย 

หลักสูตรระดับ
บณัฑติศึกษา 

วสัด ุ  

 

04001 วสัดุสํานักงาน หมายถึง วสัดุสิ5นเปลืองที3ใช้ในสํานักงานเช่นปากกา 
ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทดั กระดาษ และวสัดุที3
เกี3ยวข้องกับการใช้ในสํานักงาน( โดยตรวจสอบ
ข้อมูลรายการที3สํานักงานพสัดุ) 

ทุกหน่วยงาน 

 
04002 ผลิตเอกสาร สิ3งพมิพ ์

และสื3อการสอน 
หมายถึง งานผลิตเอกสาร สิ3งพมิพ ์และสื3อการสอน 
โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

04101 วสัดุการศึกษาและวสัดุ
ห้องปฏบิติัการ 

หมายถึง วสัดุสิ5นเปลืองที3ใช้ประกอบการเรียนเช่น 
แผ่นใส ปากกาเขยีนแผ่นใส ค่าใช้จ่ายในการ
จดัพมิพเ์อกสารคําสอนที3ให้ ศสพ. จดัพมิพใ์ห้ 
สารเคมี เครื3องแก้ว  และวสัดุอื3นที3เกี3ยวข้องกับ
การศึกษา วสัดุห้องปฏบิติัการ รวมถึงเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที3แจกให้กับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา และดุษฎบีณัฑติ 

คณะ/หน่วยงานที3
เกี3ยวข้อง 

 
04102 ค่าหนังสือและ

วารสารวิชาการ 
หมายถึง ค่าหนังสือและค่าสมาชกิวารสารวิชาการที3
สั 3งเข้าสํานักหอสมุด 

หอสมุด 

 

04201 วสัดุสิ5นเปลืองอื3น หมายถึง วสัดุสิ5นเปลืองที3นอกเหนือจากรหสั 
04001//04101/04102/04202  ซึ3ง ได้แก่ นํ5ายาทํา
ความสะอาด กระดาษชําระ ฯลฯ 

ศูนย์ศึกษาฯ/
สนง.อาคาร/
หอพกั/วิทยาลัย
แพทย์ 

 

04202 ค่าใช้จ่ายโครงงาน
ปริญญานิพนธ์ 

หมายถึง ค่าวสัดุที3ใช้ในการผลิตโครงงานเท่าที3
จําเป็นและเหมาะสม ยกเว้น ค่าเครื3องเขยีนแบบ
พมิพ ์เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทดั 
แผ่นดิสก์ ค่าถ่ายเอกสาร การจดัพมิพรู์ปเล่ม
โครงงาน รวมถึงค่าถ่ายเอกสารในการจดัทํา
แบบสอบถาม ในวงเงนิไม่เกิน ร้อยละ kh ของค่า
ภาคปฏบิติัที3ลงทะเบียนในรายวิชานั5น  ๆแต่ไม่เกิน
โครงงานละ l,hhh บาท 

วิทยาลัย/คณะ/
สถาบนั 

 
04203 ค่าใช้จ่ายอื3นเกี3ยวกับ

ห้องสมุด 
หมายถึง วสัดุการเข้าเล่มหนังสือ และอื3น  ๆ หอสมุด 

ค่าซ่อมแซม   

 
03601 ค่าซ่อมแซมอาคาร หมายถึง ค่าซ่อมแซมและให้รวมถึงวสัดุที3ซื5อมาเพื3อ

นํามาซ่อมแซมในส่วนที3เกี3ยวข้องกับตัวอาคาร  
งบกลาง/หอพกั/
สํานักงานอาคาร 
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หมวด รหสั รายการ ความหมายและแนวปฏบิติั ผู้กรอกข้อมูล 

 

03602 ค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 

หมายถึง ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้รวมถึงวสัดุ
ที3ซื5อมาเพื3อนํามาซ่อมแซมในส่วนที3เกี3ยวข้องกับ
ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบลิฟท์, ระบบ
ประปา, ระบบโทรศัพท์  

งบกลาง/หอพกั/
สํานักงานอาคาร 

 
03603 ค่าซ่อมแซมและ

บํารุงรักษายานพาหนะ 
หมายถึง ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้รวมถึงวสัดุ
ที3ซื5อมาเพื3อนํามาซ่อมแซมยานพาหนะ  

แผนก
ยานพาหนะ 

 

03604 ค่าซ่อมแซมและ
บํารุงรักษาครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์ 

หมายถึง ค่าซ่อมแซมและให้รวมถึงวสัดุที3ซื5อมาเพื3อ
นํามาซ่อมแซมในส่วนที3เกี3ยวข้องกับครุภณัฑ์
สํานักงานและการศึกษา เครื3องมือ  

งบกลาง/หอพกั/
สํานักงานอาคาร 

คืนเงินต้นและดอกเบีUย   
 05001 ชําระคืนเงนิต้น หมายถึง จํานวนเงนิที3คืนให้แก่เจ้าหนี5เงนิกู้ยืม งบกลาง 
 05002 ดอกเบี5ยจ่าย หมายถึง ค่าดอกเบี5ยจ่ายให้แก่เจ้าหนี5เงนิกู้ยืม งบกลาง 
หมวดโครงการต่างๆ  
   ความหมายอยู่หน้า 7 - 8  

คําเตือน 
 

กรณีการขออนุมัติงบประมาณเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณที�ได้รับอนุมัติไว้ จะต้อง
เสนอขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมด้วยเหตุผลที�มีความจําเป็นจริง  ๆมาที�รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนา
และแผนการเงิน ซึ�งจะได้เสนอให้คณะอนุกรรมการพจิารณางบประมาณ  พจิารณาความเหมาะสม ทั0งนี0ต้องขอ
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
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แผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวิทยาลยัรงัสิตปี ���� - 2559 
 

550100 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T 1 การนําองคก์รให้ขบัเคลืTอนแบบองคร์วม 
550101 1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร  
550102 1.2 จดัทาํโครงสร้างพืUนฐานทีTดี  
550103 1.3 พฒันาทรพัยากรบคุคล และสวสัดิการทีTดี  
550104 1.4 ชมุชนสมัพนัธ์ทีTดี 
550105 1.5 มีกลยทุธ์การเงินทีTสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั  
550106 1.6 การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
550200 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T 2 การพฒันามาตรฐานคณุภาพบณัฑิต 
550201 2.# มีหลกัสูตรและการบริหารหลกัสตูรทีTได้มาตรฐานสากล แข่งขนัได้  
550202 2.� การจดัการเรียนการสอนทีTดีและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

550203 2.3 พฒันากิจกรรมและการบริการสาํหรบันักศึกษาและศิษยเ์ก่า  
550300 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T 3 การพฒันาอาจารย ์
550301 3.1 นโยบายการพฒันาอาจารย ์
550302 3.2 การสนับสนุนเพืTอการพฒันาอาจารย ์

550400 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T 4 การพฒันางานวิจยั งานสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
550401 4.# การพฒันาระบบบริหารการวิจยัและพฒันางานวิจยัของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 
550402 4.2 การจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
550403 4.3 การพฒันาบคุลากรด้านการวิจยั  
550404 4.4 สร้างโครงการความร่วมมือด้านงานวิจยั งานสร้างสรรค ์และนวตักรรมกบัเครือข่ายด้านการวิจยัทั Uงภายใน

และภายนอก  
550500 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T � การพฒันาคณุภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม 

550501 5.1 กาํหนดนโยบายและพฒันาการบริหารการบริการวิชาการ 
550502 5.2 ใช้การบริการวิชาการเป็นฐานสาํหรบัการพฒันานักศึกษา การเรียนการสอน การวิจยั การสร้างงาน

สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
550503 5.3 ใช้การบริการวิชาการเป็นฐานการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสงัคม  
550600 ประเดน็ยทุธศาสตรที์T � การอนุรกัษ์ ทาํนุบาํรงุและส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

550601 6.# บรูณาการการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
550602 6.2 พฒันาสนุทรียภาพด้านศิลปะและวฒันธรรม 
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แบบฟอรม์ประกอบการเบิกจ่าย 
เป็นไฟล ์Excel ทีT http://budget.rsu.ac.th/pro/FROM_BG.xls 

   
รหสัเบิกจ่าย รายการ ชืTอ sheet 

  ใบคําขออนุมัติ (ใบ BR= Budget Requisition) งปก.001 
 การประมาณการรายรับ, FTES และนักศึกษาใหม่ งปก.002 
02104 ค่าตอบแทนกรรมการที3ปรึกษาปริญญานิพนธ์/ศิลปะนิพนธ์/โครงการวิจยั งปก.003 
02103 ค่าตอบแทนการสอบประมวลความรู้/โครงร่าง/วิทยานิพนธ์ งปก.004 
03716 ค่าใช้จ่ายในการฝึกภาคปฏบิติั งปก.005 
03720 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน งปก.006 
01003-4 อัตราใหม่ที3ขอตั5ง-ส่วนของคณะ/ฝ่ายสนับสนุน งปก.007 
 รายวิชาที3คณะเปิดสอน งปก.008 
 ใบขอเบิกค่าสอนล่วงหน้า(สําหรับ อ.พเิศษ/วิทยากร) งปก.009 
 ภาระงานสอนอาจารย์ประจํา งปก.010 
02001 ใบสรุปค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจํา งปก.011 
03709 ค่าอาหารว่างนักศึกษามหาบณัฑติ บฑ.30 
  ใบสรุปค่าตอบแทนอ.พเิศษ/วิทยากร/ตอบแทนอื3น บช.001 

  ใบลงเวลาอาจารย์พเิศษ บช.002 
  ใบรับเงนิ บช.003 
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ขั Uนตอนการอนุมติังบประมาณ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

 
 

สาํนักงานงบประมาณ 

ไม่อนุมตั(ิส่งคนืหน่วยงาน) 

ไม่อนุมตั ิ

ขออนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ/ เหน็ควรอนุมตั(ิส่งสาํนกังบประมาณ) 

สาํนกังบประมาณตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานและพจิารณา
การตดัจ่ายงบประมาณ 

กรณีต้องการเบิกเงินตาม
งบประมาณ: 

หวัหน้าหน่วยงานจดัทําใบ 
คาํขออนุมตัพิรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ หรอืแนบ
โครงการนั *นๆ(ถา้ม)ี 

อนุมตั ิ

BR แนบด้วยเรื �องเบิก:ใบเสรจ็, ใบ

เบิกเงินทดรอง,โครงการ 

เริ.มตน้จากหน่วยงาน 

เอกสารประกอบ 
BR 

ผูอ้ํานวยการ 
สาํนกังานงบประมาณ 

สาํนกังานจ่ายเงนิ สาํนกังานบญัช ี

รองอธก.
ฝ่ายแผนฯ

ใหส้าํนกังานที.เกี.ยวขอ้ง
ดาํเนินการ 

พจิารณาใหด้าํเนินการตาม
งบประมาณหรอืขออนุมตัริอง
อธกิารบดฝ่ีายแผนพฒันาและ
แผนการเงนิ 

รองอธกิารบด ี/ ผูช้่วยอธกิารบด ี/  
คณบด ีพจิารณาอนุมตั ิหรอื เหน็ควร
อนุมตั ิ

แนบใบวางบลิ - การยมืเงนิทดรอง 
- มใีบเสรจ็ 
- เบกิเงนิสด(กรณไีมถ่งึ 

3,000 บาท) 

กรณมีกีารสอบราคา 

งานเกี.ยวกบัอาคาร  
(P.O) 

งานจดัซื*อ (P.O) 

สาํนกังานจดัซื*อ สาํนกังานอาคาร 

สิ*นสุด 

งานพสัดุ 

สาํนกังานพสัดุ 

งานพสัดุจะทาํหน้าที.จดัซื*อคราวละ
มากๆเพื.อทาํคลงัพสัดุ 
ใหห้น่วยงานต่างๆมาเบกิของและ
ทาํรายงานค่าใชจ่้ายเป็นรายเดอืน
จดัส่งสาํนกังบประมาณ 
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เรืTอง การเบิกค่าสอนอาจารยพิ์เศษ/วิทยากร ล่วงหน้า 

เป็นไฟล ์Excel ทีT http://budget.rsu.ac.th/pro/FROM_BG.xls  
 
ก่อนการเบิก 
 ให้ส่งแบบฟอร์ม งปก.h08 (รายวิชาที3คณะเปิดสอน) ให้สํานักงานงบประมาณ ในวนัสุดท้าย
ของการลงทะเบียนของแต่ละเทอม 
 
การตั Uงเบิกค่าสอนอาจารยพิ์เศษ/วิทยากร ล่วงหน้า 

ทําการตั5งเบิกงวดละไม่เกิน m เดือน ให้ทําเอกสารโดยมีลายเซ็นคณบดีทุกใบ ดังนี5 
1. แบบฟอร์มใบ B/R (Budget Requisition) 
2. ใบยมืเงนิทดรองจ่าย (ใบสีเขยีว) โดยความรับผดิชอบของคณบดี 
3. แบบฟอร์ม งปก. h0� (โดยการพมิพเ์ท่านั5นเพื3อลดความผดิพลาด) 
4. สําเนาแบบฟอร์ม บช. 001 ของครั5งก่อน (ยกเว้นการตั5งเบิกครั5งที3 m) โดยมีหลักฐานทาง

แผนกการเงนิในการการหกัล้างเงนิทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 
การหกัล้างเงินทดรองจ่าย 

ให้ทําเอกสารประกอบ ดังนี5 
1. แบบฟอร์ม บช. hhm ใบสรุปค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ/ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าตอบแทนอื3น  ๆ
2. แบบฟอร์ม บช. hhs ใบลงเวลาอาจารย์พเิศษ 
3. แบบฟอร์ม บช. hhk ใบรับเงนิ 
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ขั0นตอนการเบิกค่าสอนอาจารย์

ทางเลือกที� 1 
ยมืเงินทดรองระบุชื�อผูส้อนล่วงหนา้ สาํหรับเดือนถดัไป 

ทางเลือกที� 2 
สอนเสร็จแลว้ทาํเบิกจ่าย 

สอนเสร็จเบิกจ่าย 

คณะส่งแบบฟอร์มรายวชิาที�คณะเปิดสอน(งปก. +08) 
(ส่งภาคการศึกษาละ 3 ครั4 งหลงัวนัสุดทา้ยของการลงทะเบียน) 

หลังอาจารย์พเิศษสอนเสร็จ คณะจดัทาํเอกสาร
ส่งสาํนกังานงบประมาณดงันี4  
1. ทาํใบ BR (Budget Requisition) 
2. ใบลงเวลาอาจารยพ์ิเศษ 
3. ใบรับเงิน 
 

ก่อนการสอนประมาณ 1 เดือน คณะจดัทาํเอกสารส่ง
สาํนกังานงบประมาณดงันี4  
1. ทาํใบ BR (Budget Requisition) 
2. ใบขอเบิกค่าสอนล่วงหนา้(งปก. +09) 
3. ใบยมืเงินทดรอง(ใบสีเขียว) ในนามคณบดี 
4. สาํเนาแบบฟอร์มการเคลียร์เงินครั4 งก่อน 

สาํนกังานจ่ายเงินดาํเนินการสรุปค่าใชจ่้ายใหส้าํนกังานบญัชี 
                                                                                        ไม่เกิน J วนั 
 

สาํนกังานงบประมาณดาํเนินการดงันี4  
1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั งปก. +08       ไม่เกิน L วนั 
2.  ตดังบประมาณ 
 เกิน 2 แสน ส่ง รอพ. เมื�ออนุมติั ส่งกลบังบประมาณเพื�อตดั

งบประมาณแลว้ส่งสาํนกังานจ่ายเงิน 
 ไม่เกิน 2  แสน ส่งสาํนกังานจ่ายเงิน                    ไม่เกิน L 

พร้อมใบยมืเงินทดรอง(ใบสีเขียว) 

สาํนกังานบญัชีบนัทึกขอ้มูลผา่นระบบโปรแกรมบญัชีเพื�อออก 
Voucher ส่งสาํนกังานจ่ายเงินเพื�อออกเช็ค                      
                                                                                        ไม่เกิน J วนั 
 

สาํนกังานจ่ายเงินส่งเช็คใหผู้มี้อาํนาจลงนาม 
                                                                                        ไม่เกิน R วนั 
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ราคากลางสาํหรบัการตั Uงงบประมาณ สาํหรบัปีการศึกษา ���9  
 

รายการ ระดบั ราคากลาง 
ค่าตอบแทนการสอน อ.พเิศษ  ให้เป็นไปตามข้อตกลงที3ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้แนบหลักฐานประกอบ 
ค่าที3พกั+เบี5ยเลี5ยง  ตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ค่าเดินทาง  กิโลเมตรละ 4 บาท 
ค่าอาหารว่างบณัฑติศึกษา บณัฑติ 20 บาท/คน/ครั5ง บณัฑติวิทยาลัยเป็นผู้ตั5ง(บฑ.kh) 
ค่าอบรมสัมมนาภายนอก  s,lhh บาท /คน/ปี   
ค่าของขวญั  กรณี สถานที3ภายนอกชิ5นละไม่เกิน m,5hh บาท 

สถานที3ละไม่เกิน k ชิ5น 
กรณีจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว จะไม่สามารถ
เบิกค่าของที3ระลึกหรือของขวญัได้ 
 

  

ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ค่าแผ่นพบั, โปสเตอร์ m0,hhh บาท/หลักสูตร   
ปัจฉิมนิเทศ  mhh บาท/คน   
ปฐมนิเทศ ตรี (ตามมติที3ประชุมของคณะกรรมการพจิารณางานปฐมนิเทศ )จดัสรร

ตามจํานวนนักศึกษาแต่ละคณะ  
 บณัฑติ lhh บาท/คน บณัฑติวิทยาลัยเป็นผู้ตั5ง   

ประกันคุณภาพ  l,hhh บาท/คณะ/ฝ่าย   
ค่าหนังสือพมิพแ์ละวารสาร  s ฉบบั ไม่เกิน sh บาท/วนั   
ค่าใช้จ่ายโครงงานปริญญานิพนธ์ ตรี 30% ของค่าภาคปฏบิติัที3ลงทะเบียน   
ค่าฝึกภาคปฏบิติันอกสถานที3  60%, 70% ของค่าภาคปฏบิติัที3ลงทะเบียน 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน  ไม่เกิน lhh บาทต่อชั 3วโมง   
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ตรี, โท  ตามเกณฑ์มรส. 
ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก  s,hhh บาทต่อคนต่อครั5ง(ไม่รวมค่ารับรอง) 

 
กําหนดอัตราค่าอาหารในการจดัสัมมนาและในโครงการต่าง  ๆ 

อัตรา นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร 

อาหารว่าง 
(ไม่เกินวนัละ s ครั5ง) 

25 บาท /ครั5ง 30/ครั5ง 

อาหารกลางวนั/เย็น 40 บาท/ครั5ง 50 
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ตารางราคากลางในการคาํนวณงบประมาณวสัดสุาํนักงานโดยคร่าว ๆ   
 
รายการสินค้าที3มีในรายการ ให้ใส่เป็นหน่วย 

รหสั รายการ ราคา(บาท) หน่วย หมายเหตุ 
001 กระดาษถ่ายเอกสาร  A3  80G 198 /รมี 500 แผ่น 
002 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 80G 94 /รมี 500 แผ่น 
003 กระดาษ  FAX 210*30 40 /มว้น   
004 กระดาษโปสเตอรส์ ี 2  หน้า 4 /แผ่น   
005 กระดาษการด์ส ี 210 G  1*100 230 /รมี 100 แผ่น 
006 กระดาษการด์ส ี 120 G  1*250 135 /รมี 250 แผ่น 
007 กระดาษการด์ส ี 80G   166 /รมี 500 แผ่น 
008 กระดาษการด์ส ี 180G  1*250 200 /รมี 250 แผ่น 
009 กระดาษเทา-ขาว 8.5 /แผ่น   
010 กระดาษกาวย่น  1 13 /มว้น   
011 กระดาษกาวย่น  2 26 /มว้น   
012 กระดาษกาวนํ*าตาล 2 20 /มว้น   
013 กระดาษต่อเนื.อง  9*11 1P 410 /กล่อง   
014 กระดาษต่อเนื.อง  9*11 2P 535 /กล่อง   
015 กระดาษคารบ์อน 1.5 /แผ่น   
016 กระดาษบวกเลข   2 ¼ 7 /มว้น   
017 กระดาษหวัจดหมาย 625 /รมี 500 แผ่น 
018 ซองจดหมายพมิพม์รส. 2 /ซอง   
019 ซองนํ*าตาล  A4 3.5 /ซอง   
020 ซองนํ*าตาล  F4 4 /ซอง   
021 ลวดเสยีบกระดาษ  No.0    ตรามา้ 7.5 /กล่อง 50 ตวั 
022 ลวดเสยีบกระดาษ  No. 1   ตรามา้ 6.5 /กล่อง 50 ตวั 
023 เป็กตดิบอรด์แอรโ์ร่ 8 /กล่อง 50 ตวั 
024 ไสแ้มก็ซ ์ No10  MAX 6 /กล่อง 10 แถว 
025 ไสแ้มก็ซ ์ No35  MAX 8 /กล่อง 10 แถว 
026 ไสแ้มก็ซ ์ No.8-1M  MAX 9 /กล่อง 10 แถว 
027 ไสแ้มก็ซ ์ No.T3-1   MAX 15 /กล่อง 10 แถว 
028 ไสแ้มก็ซ ์ No. T3-10  MAX 28 /กล่อง 10 แถว 
029 ไสแ้มก็ซ ์ No. 1217 90 /กล่อง   
030 ไสแ้มก็ซ ์ No.1213 65 /กล่อง   
031 แมก็ซเ์ยบ็ MAX HD10 52 /ตวั   
032 ที.เจาะกระดาษตรามา้  30 90 /ตวั   
033 เทปใสแกนใหญ่  1" , .5   หลุยส ์ 22 /มว้น   
034 เทปใสแกนเลก็  1"   22 /มว้น   
035 เทปเยื.อ 1/2" 10 /มว้น   
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รหสั รายการ ราคา(บาท) หน่วย หมายเหตุ 
036 เทปเยื.อ  .1" 20 /มว้น   
037 เทปโฟม  2 หน้า เลก็ 38 /มว้น   
038 เทปโฟม  2  หน้า  3M  มว้นใหญ่ 130 /มว้น   
039 เทปตดิสนัปก  1" 13 /มว้น   
040 เทปตดิสนัปก  1.5" 19 /มว้น   
041 เทปตดิสนัปก   2" 26 /มว้น   
042 เทปลบคาํผดิไฟฟ้าพลิแิกน 25 /อนั   
043 กาว  UHU  Stick 8g 26 /หลอด   
044 กาว  UHU  Stick 21g 52 /หลอด   
045 กาวนํ*ามพีายขวดเลก็ 8 /ขวด   
046 กาวทโีอเอ  8  ออนซ ์ 18 /ขวด   
047 ปากกาลกูลื.น gold point 4 /ดา้ม ยกเลกิ 
048 ปากกาลกูลี.น 4 /ดา้ม   
049 ปากกาไวทบ์อรด์ไพล๊อต 18 /ดา้ม   
050 ปากกาเคม ี 2 หวั ตรามา้ 10 /ดา้ม 4 ดา้ม 
051 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.F  137 /ชุด 4 ดา้ม 
052 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.F  274 /ชุด 8 ดา้ม ยกเลกิ 
053 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.M 137 /ชุด 4 ดา้ม 
054 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.M   274 /ชุด 8 ดา้ม 
055 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.S    158 /ชุด 4 ดา้ม 
056 ปากกาเขยีนแผ่นใส   Steadler No.S    316 /ชุด  ยกเลกิ 
057 แฟ้มพบั  A4 5 /เล่ม   
058 แฟ้มแขวน 7.5 /เล่ม   
059 แฟ้มตราชา้ง  112 A 56 /เล่ม   
060 แฟ้มตราชา้ง  112  F 56 /เล่ม   
061 แฟ้มตราชา้ง  125 A 56 /เล่ม   
062 แฟ้มตราชา้ง 210 46 /เล่ม   
063 แฟ้มตราชา้ง  590 46 /เล่ม   
064 ลิ*นแฟ้ม 0.82 /คู่   
065 คลบิดาํ  No.111  ตรามา้ 3 /ตวั   
066 คลบิดาํ  No.112 ตรามา้ 2 /ตวั   
067 คลบิดาํ  No.110  ตรามา้ 3.5 /ตวั   
068 คลบิดาํ  No.108 ตรามา้ 4 /ตวั   
069 ดนิสอ  HB  ตรามา้ 2.5 /แท่ง   
070 ดนิสอ  2 B  ตรามา้ 4 /แท่ง   
071 ไมบ้รรทดั 3 /อนั   
072 ยางลบดนิสอ เสตทเล่อร ์52635 4 /กอ้น   
073 นํ*ายาลบคาํผดิ ลคิวดิเปเปอรป์ากกา 54 /อนั   
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รหสั รายการ ราคา(บาท) หน่วย หมายเหตุ 
074 นํ*ายาลบคาํผดิ ลคิวดิเปเปอรช์ุด 49 /กล่อง 100 แผ่น 
075 แผ่นใสถ่ายเอกสาร 325 /กล่อง 100 แผ่น 
076 แผ่นใสเขยีน 250 /กล่อง 10 แผ่น 
077 แผ่นดสิเกต็ 3.5  HD 3  M 80 /กล่อง   
078 มดีคตัเตอรเ์ลก็ สแตนเลส ออกา้ 21 /อนั   
079 มดีตเัตอรส์แตนเลสใหญ่  ออกา้ 29 /อนั 6 ใบ 
080 ใบมดีคตัเตอรใ์หญ่ 9 /ห่อ 6 ใบ 
081 ใบมดีคตัเตอรเ์ลก็ 4 /ห่อ   
082 สมุดทะเบยีน  รบั-สง่ 35 /เล่ม   
083 สมุดบญัช ี 5/100 49 /เล่ม   
084 สมุดบญัช ี No.2 14 /เล่ม  ยกเลกิ 
085 แท่นประทบัตรา  No.2  ตรามา้ 23 /กล่อง   
086   รฟิิล  LQ 800 -1070 65 /กล่อง  ยกเลกิ 
087 Toner  HP  92298A 3180 /กล่อง  ยกเลกิ 
088 Toner  HP   C 3906F 2500 /กล่อง   
089 Toner  HP C 4092 A 2355 /กล่อง   
090 Toner  HP C4096 A 4000 /กล่อง   
091 Toner  HP 7115 2500 /กล่อง   
092 Toner  Q 2613 A Jet 1300 2900 /กล่อง   
093 หมกึเตมิไวทบ์อรด์ ไพล๊อต 48 /กล่อง   
094 หมกึเตมิแท่นประทบัตรา  ตรามา้  สนํี*าเงนิ แดง 7 /กล่อง   
095 กล่องปากตดั  3 ช่อง 157 /กล่อง   
096 กล่องปากตดั  1 ช่อง 75 /กล่อง   
097 ที.เจาะกระดาษตรามา้  100  20 แผ่น 170 ตวั   
098 แมก็ซเ์ยบ็ MAX HD50 235 ตวั   
099 กรรไกร  6 35 อนั   
100 กรรไกร  8 55 อนั   
101 กระดาษบนัทกึเลก็ 135 /รมี 500 แผ่น 
102 Toner  5949 A 2900 /กล่อง   
103 Toner  7553 A 2700 /กล่อง   
104 กระดาษต่อเนื.อง  11*15 1 p 500 /กล่อง   
105 Toner HP  2612 A 2400 /กล่อง   
106 กระดาษ FAX 216 *3 40 /ห่อ   
107 แฟ้มตราชา้ง  125 F 46 /เล่ม   
999 อื.นๆ 1 /บาท   
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ประกาศแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจาํปีการศึกษา  ���9 

 
 

เพื�อให้การเบกิจา่ยงบงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ได้กําหนดแนวทางการเบกิจา่ย
งบประมาณสําหรับปีการศกึษา '(() เพื�อให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั สําหรับหมวด
รายจา่ยใดที�ไมไ่ด้มีการแก้ไข ขอให้ยดึถือปฏิบตัิตามประกาศนั 1น ๆ หมวดรายจา่ยที�ต้องมีการ
เปลี�ยนแปลงมีดงันี 1 

1. การเดนิทางไปอบรมสมัมนา ทั 1งในประเทศและตา่งประเทศ ไมส่ามารถเบกิคา่เบี 1ยเลี 1ยงได้  




