
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดใุนการบริหารงาน 

ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท 
------------------------------------------------ 

 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการบริหารงานด้านต่างๆ 
ของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ภาควิชาฯ จึงขอแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ดำเนินการตาม
ประกาศของภาควิชาฯ เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในการบริหารงานที่มีวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท” สำหรับปีงบประมาณ 2565 คือ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 
2565 ดังนี้ 
 

1. หลักการของการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาควิชาฯ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ 
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. การออกที่อยู่ใบเสร็จรับเงิน ในส่วนผู้ซื้อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ระบุว่า 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 319 
(รายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยท้ายประกาศฯ นี้) 

3. ใบเสร็จรับเงินลงวันที่ซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงกำหนดสิ้นสุดการ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น 

4. ผู้ขายจะต้องลงลายเซ็นกำกับในใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ด้วยลายเซ็นจริง เขียนด้วยปากกา 
5. สำหรับนิสิตที่ขอเบิกค่าวัสดุในวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีลายเซ็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานลงนามกำกับด้วยปากกา 
6. การจ่ายเงินเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามประกาศฉบับนี้ ห้ามใช้บัตรเคดิต หรือบัตร

ต่างๆ ที่เป็นสมาชิก หรือบัตรที่เจ้าของผู้ถือบัตรได้รับผลประโยชน์ในการใช้จ่ายผ่านบัตรนั้นๆ 
7. ขอให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินมายังภาควิชาฯ เพื่อขอเบิกจ่ายโดยเร็ว และต้องภายในไม่เกิน 30 วัน

หลังจากการจัดซื้อนั้น (นับจากวันที่ที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน) 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
         

ประกาศ ณ วันที่      ธันวาคม 2564 
 
 
 

…………………………………………… 
(รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ) 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

Palmmy
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ผูสรางฟอรม   น.ส.ชุติรตัน  อวนซิน     วันท่ี 14 ต.ค. 2564  

ผูอนุมัติฟอรม รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ วันท่ี 14 ต.ค. 2564  
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แบบฟอรมขอเบิกเงินคาจาง และคาวัสดุ (เงินสด) 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ขาพเจา                                                    ขอเบิกเงินคาจาง และคาวัสดุ โดยมีใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด 
จำนวน                 ฉบับ โดยขอเบิกจากงบประมาณ ( /  เพียง 1 ขอ ) ตดิตอกลับท่ี โทร...................................................... 

อีเมล                                                                                                                                             . 

 สาขา                            จำนวนเงิน                                บาท 

 หองปฏิบัติการวิจัย/พื้นฐาน 

 BERL จำนวนเงิน                 บาท    CSRL   จำนวนเงิน                 บาท   Circuit จำนวนเงิน                     บาท 

 SPAI จำนวนเงิน                 บาท    EMRL   จำนวนเงิน                 บาท   Machine จำนวนเงิน                 บาท 

 ESID จำนวนเงิน                 บาท   HVRL   จำนวนเงิน                 บาท   Electronics จำนวนเงิน              บาท 

 PERL จำนวนเงิน                 บาท    PSRL    จำนวนเงิน                 บาท   Control จำนวนเงิน                  บาท 

 SDRL จำนวนเงิน                 บาท    TSRL  จำนวนเงิน                 บาท   Commu  จำนวนเงิน                 บาท 

            Non-EE  จำนวนเงิน                 บาท 

 CE/RU  (ระบุชื่อ)                          จำนวนเงิน                    บาท 

 Senior Project โปรดชื่อหองปฏิบัติการ                        จำนวนเงิน                    บาท 

 สำนักงาน / ทั่วไป                           จำนวนเงิน                       บาท 

 ทุนการศึกษา (โปรดระบุ)                           จำนวนเงิน                    บาท 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)                           จำนวนเงิน                    บาท 
 

ผูขอเบิก                      ผูอนุมัติ                       

           (     )                               (                           )                 

  วันที่............../.........../...............   (หน.สำนักงาน/หน.สาขา/หน.หองปฏิบัติการ/อ.ที่ปรึกษานิสิต) 

             วันที่............../.........../............... 

ข้ันตอนดำเนินการ 

ท่ี รายละเอียด ผูดำเนินการ ลายเซ็น วันท่ี 

1 จัดทำใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดฯุ เลขท่ี 

วฟ.(ง)                                                                                           . 
พัสดุภาคฯ 

  

2 รับเช็คจากคณะ การเงินภาคฯ   

**3 โอนเขาบัญชี ธนาคาร                         เลขท่ี                                     .  

ชื่อบัญชี                                                                                    .                    

พรอมเพย                                                                                  .                                                         

การเงินภาคฯ 
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ตวัอย่างใบเสร็จรับเงนิที่สามารถนํามาเบิกงบสนับสนุน 

ใบเสร็จท่ีออกตามร้าน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ใบเสร็จรับเงนิ แบบรวมประกอบดว้ย 

ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้/ใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน อยูใ่นฉบบัเดียวกนั 

- ใบเสร็จประเภทน้ีสามารถใชเ้บิกไดเ้ลย โดยระบุนามผูซ้ื้อ ดงันี ้

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

เลขประจําตวัผู้เสียภาษ ี099 4000 158 319  
ห้ามระบุช่ือบุคคล ในช่องผู้ซ้ือ ลายเซ็นของผูรั้บเงิน ตอ้งเป็นลายเซ็นจริงดว้ยปากกา ครบถว้น 

ตวัอยา่งรูปใบเสร็จแบบรวม 

 

รูปท่ี 1 ใบเสร็จแบบรวมใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้/ใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน ในฉบบัเดียวกนั 
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2. ใบเสร็จรับเงนิ ประเภท แบบที่ใบเสร็จรับเงนิ แยก ใบกาํกบัภาษี 

ใบเสร็จรับเงิน ประเภทน้ีจะแยกออกเป็น 2 แผน่ คือ 

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช่ใบกาํกบัภาษี)  จาํนวน 1 ใบ 

 2. ใบกาํกบัภาษี/ใบกาํกบัสินคา้/ใบแจง้หน้ี/ใบส่งของ  จาํนวน 1 ใบ 

- การเบิกจ่ายต้องนําใบเสร็จมาให้ครบทั้ง 2 แผ่น คอื ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกาํกบัภาษีโดยตอ้งระบุ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

เลขประจําตวัผู้เสียภาษ ี099 4000 158 319  
ห้ามระบุช่ือบุคคล ในช่องผู้ซ้ือ ลายเซ็นของผูรั้บเงิน ตอ้งเป็นลายเซ็นจริงดว้ยปากกา ครบถว้น 

ตวัอยา่งรูปใบเสร็จรับเงินแบบแยกกบัใบกาํกบัภาษี    (เอกสารออกเป็นชุด) 

2 ก. ใบเสร็จรับเงิน      2 ข. ใบกาํกบัภาษี  

รูปท่ี 2 ใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นใบรับเงิน แยกกบัใบกาํกบัภาษี (แบบ 2 แผน่) 

โดยรูป 2 ก.ใบเสร็จรับเงิน  และ รูป 2 ข. ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งของ ตอ้งส่งเบิกครบทั้งสองใบ 
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3. ใบเสร็จรับเงนิ เอกสารออกเป็นชุด (ประเภทที่ด้านหลงัเป็นใบ COPY ) 

ใบเสร็จรับเงิน  เอกสารออกเป็นชุด แบ่งออกเป็น 3 ใบ คือ  

 1.ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (ฉบบัจริง)  

 2.ใบกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้ (ฉบบัสาํเนา) และ  

 3.ใบเสร็จรับเงิน (แต่เป็นใบ COPY) 

- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินประเภทท่ีออกมาเป็นชุด จาํเป็นตอ้งใชใ้บกาํกบัภาษี/ใบส่งสินคา้(ฉบบัจริง) 

และตน้ฉบบัใบเสร็จรับเงิน (ตวัพิมพร์ายการเป็น Copy) 

โดยมีเง่ือนไขคือ ตอ้งมีรายละเอียดผูซ้ื้อ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

เลขประจําตวัผู้เสียภาษ ี099 4000 158 319 
ห้ามระบุช่ือบุคคล ในช่องผู้ซ้ือ  

ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน ตรงลายเซ็นของผูส่้งสินคา้ / ผูมี้อาํนาจลงนาม / ผูรั้บเงิน ตอ้งเป็นลายเซ็น

จริงดว้ยปากกา ใบแรกมกัจะไม่มีปัญหา แต่ใบท่ีเป็นตวัพิมพใ์นรายการเป็น COPY จะมีปัญหา ตอ้งใหผู้ส่้ง

สินคา้ กบัผูมี้อาํนาจลงนาม เซ็นลายเซ็นจริง ดว้ยปากกาอีกคร้ังหน่ึง  

(ใบเสร็จรับเงิน มีบอกไวว้า่  ตน้ฉบบั สาํหรับลูกคา้ หรือ Original) 
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ตวัอยา่งเอกสารท่ีออกเป็นชุด 

3 ก. ใบกาํกบัภาษี (ฉบบัจริง)    3 ข. ใบกาํกบัภาษี (ฉบบัสาํเนา) (ไม่ใชเ้บิก) 

 

3 ค. ใบเสร็จรับเงิน (ตอ้งมีลายเซ็นจริงกาํกบั) 

รูปท่ี 3 ใบเสร็จรับเงิน เอกสารออกเป็นชุด นาํมาเบิกเฉพาะรูป (3 ก.) ใบเสร็จรับเงิน และ รูป (3 ค.) ใบกาํกบัภาษี 
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