
รายละเอียดเอกสารหลกัฐานประกอบ

การเบิกจ่ายเงิน

ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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ลกัษณะใบเสรจ็รบัเงนิ (จา่ยเงนิสด)

1. มช่ืีอ ที่อยู ่และเบอรโ์ทรรา้นคา้ ที่สามารถตรวจสอบได ้

2. ระบุเลม่ที่ เลขที่ ที่ออกใบเสร็จ และลงวนัที่ เดือน ปีพ.ศ. ใหเ้รียบรอ้ย

3. ระบุรายการสินคา้/บริการในใบเสร็จ เชน่ คา่วสัดุ คา่จา้งเหมา ฯลฯ

4. จะตอ้งมช่ืีอและที่อยูผู่ซ้ื้อ ประกอบดว้ย ช่ือโครงการ / ช่ือนิสิต / ช่ือ

อาจารยท์ี่ปรึกษา / ช่ือภาควิชาหรือคณะ

5. ใบเสร็จทุกใบจะตอ้งไมม่รีอยลบหรือแกใ้ด ๆ  ถา้มกีารแกไ้ข ตอ้งมี

ลายมือช่ือผูร้ับเงินลงนามก ากบัพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี

6. จะตอ้งมลีายมือช่ือผูร้ับเงินใหเ้รียบรอ้ย
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ตวัอย่าง

ใบเสรจ็รบัเงนิท่ีถูกตอ้ง
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1. ช่ือและท่ีตัง้รา้นคา้

2. วนั/เดือน/ปี

และเลขท่ีใบเสร็จ
4. ช่ือ / ท่ีอยู่ผูซ้ื้อ

3. รายการสินคา้ท่ีซ้ือ

5. ตรวจสอบรายการ

และจ านวนเงิน 

(ไม่มีการแกไ้ข)

6. ผูร้บัเงิน/วนัท่ี

คณะกรรมการไดต้รวจรบัพสัดุไวเ้รียบรอ้ยแลว้

ตามใบเสร็จรบัเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของเลขท่ี 08559 เล่มท่ี -

ลงช่ือ ลงนาม กรรมการ

( )

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552

โครงการ / นิสิต / อ.ท่ีปรึกษา / 

ท่ีอยู่ ภาควิชา.... คณะ....

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

1 ก.ค.2562
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ลกัษณะบลิเงนิสด (จา่ยเงนิสด)

บิลเงินสด

1. มช่ืีอ ที่อยู ่และเบอรโ์ทรรา้นคา้ ที่สามารถตรวจสอบได ้

2. ระบุเลม่ที่ เลขที่ ที่ออกบลิเงินสด และลงวนัที่ เดือน ปีพ.ศ. ใหเ้รียบรอ้ย

3. ระบุรายการสินคา้/บริการในบลิเงินสด เชน่ คา่วสัดุ คา่จา้งเหมา ฯลฯ

4. จะตอ้งมช่ืีอและที่อยูผู่ซ้ื้อ ประกอบดว้ย ช่ือโครงการ / ช่ือนิสิต / ช่ือ

อาจารยท์ี่ปรึกษา / ช่ือภาควิชาหรือคณะ

5. ใบเสร็จทุกใบจะตอ้งไมม่รีอยลบหรือแกใ้ด ๆ  ถา้มกีารแกไ้ข ตอ้งมี

ลายมือช่ือผูร้ับเงินลงนามก ากบัพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี

6. จะตอ้งมลีายมือช่ือผูร้ับเงินใหเ้รียบรอ้ย
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1. ช่ือและท่ีตัง้รา้นคา้

2. วนั/เดือน/ปี4. ช่ือผูซ้ื้อ

การตรวจรบัพสัดุ

6. ผูร้บัเงิน/วนัท่ี

ตวัอย่างบลิเงนิสด
2. เล่มท่ี / เลขท่ี

คณะกรรมการไดต้รวจรบัพสัดุไวเ้รียบรอ้ยแลว้

ตามใบเสร็จรบัเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของเลขท่ี 046 เล่มท่ี 2280

ลงช่ือ ลงนาม กรรมการ/(อ.ท่ีปรึกษา ลงนาม)     

( )

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562

โครงการ............................ 1 กรกฎาคม 2562

6. ผูจ่้ายเงิน/วนัท่ี

3. รายการสินคา้ท่ีซ้ือ

5. ตรวจสอบรายการและ

จ านวนเงิน (ไม่มีการแกไ้ข)
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กรณท่ีีรา้นคา้หรอืผูร้บัเงนิ

ไม่สามารถออกใบเสรจ็รบัเงนิหรอืบลิเงนิสดใหไ้ด ้

ผูจ่้ายเงิน ผูร้บัเงิน 

ใบส าคญัรบัเงนิ

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ส่วนประกอบของใบส าคญัรบัเงินท่ีถกูตอ้ง และใชเ้ป็นหลกัฐานการเงินได ้

 แบบฟอรม์ใบส าคญัรับเงิน*

 ช่ือ และที่อยูผู่ร้บัเงนิ ตามแบบฟอร์ม

 รายละเอยีดการจา่ยเงนิ รายการจ านวนเงิน

 ลงนามผูร้บัเงนิ และผูจ้า่ยเงนิ

 เอกสารเพิ่มเตมิที่ตอ้งแนบทุกครั้ง คือ

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ

ผูร้บัเงิน พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง

* ติดตอ่ขอรับแบบฟอรม์ ไดท่ี้ One Stop Service 

บณัฑิตวิทยาลยั ชัน้ M1 อาคารจามจุรี 10
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ใบส าคญัรบัเงนิ

ใชใ้นกรณี

1. ใบเสร็จรบัเงินไมถู่กตอ้ง 

(เชน่ ใบเสร็จรบัเงินไมม่ช่ืีอ

ที่อยูร่า้นหรือไมม่ลีายมือช่ือ

ผูร้บัเงิน)

2. จ่ายเงินใหบ้คุคลธรรมดา

(ไมม่ใีบเสร็จ) ใหแ้นบส าเนา

บตัรประชาชนผูร้บัเงิน

ทุกครัง้
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คณะกรรมการไดต้รวจรบัพสัดุไวเ้รียบรอ้ยแลว้

ลงช่ือ ลงนาม กรรมการ/(อ.ท่ีปรึกษา ลงนาม)

( )

วนัท่ี 19 มกราคม 2560

โครงการ...........................

ลงนามผูร้บัเงิน

ลงนามผูจ่้ายเงิน

***ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนผูร้บัเงินดว้ยทุกครัง้***

ตวัอย่าง

ใบส าคญัรบัเงนิ

การตรวจรบัพสัดุ

ช่ือและท่ีอยู่ผูร้บัเงิน

วนั/เดือน/ปี
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คา่จา้งเหมาเกบ็ขอ้มลู วนัละ 200 บาท จ านวน 2 วนั (18-19 มกราคม 2560)



ตวัอย่างแบบฟอรม์

ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน 

ใชส้ าหรับคา่ใชจ้า่ยในเดินทาง 

(รถโดยสารสาธารณะ) เทา่น้ัน
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บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-218-3521, 02-218-3523

grad@chula.ac.th
mayura.s@chula.ac.th

www.grad.chula.ac.th

gradschoolchula

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม
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