
 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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บทที่ 4 
เอกสารการบริหารโครงการบริการทางวิชาการ 

                                        
  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการบริการวิชาการ  ของเจาหนาที่คณะ/
หนวยงานและหนวยประสานงานกลางของวิทยาเขต/เขตการศึกษา     มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทราบและเขาใจเกี่ยวกบัรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการบริหารจัดการตามขัน้ตอนของกิจกรรม 
/โครงการบริการทางวิชาการ ในบทนีจ้ะเปนตัวอยางของเอกสารที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนของการ
บริหารโครงการ  ซ่ึงมีจํานวน   34  ตัวอยาง  ดังนี ้



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
 

27

(เอกสารที่เก่ียวของ 1) 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ       …………………………………………โทร …………………………………………… 
ท่ี …..…………….. ………………….    วนัที่.................. ………………….……………………………. 
เร่ือง   ขออนุมัติจัดกจิกรรม/โครงการ..........และขออนุมตัิ ใหผูเขารวมเขารวมไดโดยไมถือ 
           เปนวันลา  และมีสิทธิเบิกคาใชจายไดตามระเบยีบราชการ 
 
เรียน   อธิการบดี 
 

  ดวย.......คณะ/หนวยงาน....................................................มีความประสงคจะจัดโครงการ
(อบรม ประชุม สัมมนา)  เร่ือง....................................................... ในวันที่.................... เดือน....................
พ.ศ.....................ณ .................................................อําเภอ.............................. จังหวัด.............................
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ.................................................................................................................................. 
 

ในการนี้ คณะ/หนวยงาน........จึงขออนุมัติดังนี้ 
1. ขออนุมัติดําเนินการจัดอบรมโครงการดังกลาว  โดยใชเงินจาก...................... 
2. ขออนุมัติใหขาราชการเขารวมกิจกรรม/โครงการ......ไดโดยไมถือเปนวันลาและมี 

สิทธิเบิกคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของทางราชการเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา  ทั้งนี้เปนการ
อนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524  และหนังสือ กค.0409/ว 95  ลงวันที่  2  ตุลาคม 2549  และ กค.0406/ว 485  ลงวันที่  
25  ธันวาคม 2552  คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยที่ 99/2535  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2535   และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาที่  9/2546  ลงวันที่  7 กรกฏาคม 2546  รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่มี
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                 คณบดี/ผูอํานวยการ 
       



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 2) 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ       …………………………………………. โทร ………………………..………………… 
ที่ ….…………………………………….. วันที่........……………………….……………………………. 
เร่ือง   ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายสําหรับดําเนินการจัดโครงการ (อบรม ประชุม  สัมมนา)   
           เร่ือง................................................................................................................................................... 
 
เรียน     ..............รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีแตละวิทยาเขต................... 
 
  ตามที่........คณะ/หนวยงาน.....................................ไดกําหนดจัดโครงการ(อบรม ประชุม 
สัมมนา)  เร่ือง................................................ ในวนัที่...................... เดือน....................พ.ศ..................... 
ณ ............................อําเภอ........................จังหวัด......................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ........................... 
.......................................................... รายละเอียดแจงแลวนั้น 
  
  ในการนี้   จึงขออนุมัติงบประมาณคาใชจายจากเงินรายได....(คาบริการ/คาลงทะเบียน)...
เพื่อดําเนนิงานโครงการดังกลาว  จํานวนเงิน..............(..........................................)  ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพรอมนี้  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จะเปนพระคณุยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (........................................................) 
                               คณบดี/ผูอํานวยการ 
        



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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 (เอกสารที่เก่ียวของ 3) 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ..................……………………………….โทร ……………………………………………… 
ท่ี …. ………………………………………..วันที่  ........................………………………………………. 
เร่ือง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาใชจายโครงการ........................................................................ 
 
เรียน     ..............รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดีแตละวิทยาเขต................... 
 

  ตามที่..........คณะ/หนวยงาน.....................................ไดกําหนดจัดโครงการ(อบรม 
ประชุม สัมมนา)  เร่ือง.......................................... ในวันที่................. เดือน.................พ.ศ.....................  
ณ ........ ........................................อําเภอ..................... จังหวัด......................โดยเก็บคาลงทะเบียนคนละ 
..........บาท  จํานวน.............คน นั้น  เมื่อดําเนินการจัดผูเขารวมมีจํานวน........คน ซ่ึง....(นอยกวา/มากกวา  
20 %) ของเปาหมายที่ตั้งไว   
  
  ในการนี้    คณะ/หนวยงาน.................จึงใครขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาใชจาย 
สําหรับการบริหารจัดการใหม  ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้  
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จะเปนพระคณุยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                          คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 4) 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ........………………………………………โทร .............................………………………… 
ท่ี … …………………………………………วันที่....................…………………………………………. 
เร่ือง    สรุปคาใชจายและขออนุมัติจัดสรรคาธรรมเนียมบริการ  โครงการ................................................... 
 
เรียน    ..............รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธกิารบดีแตละวทิยาเขต................... 
 

  ตามที่..........คณะ/หนวยงาน.....................................ไดดําเนินการจัดโครงการ(อบรม 
ประชุม สัมมนา)  เร่ือง..................................... ในวันที่.................... เดือน....................พ.ศ..................... 
ณ ........ ..............................อําเภอ................... จังหวัด......................รายละเอียดแจงแลวนั้น 
  
  ในการนี้  .........คณะ/หนวยงาน............ จึงใครขอสรุปคาใชจายและขออนุมัติจัดสรร
คาธรรมเนียมบริการ  โครงการ.................................................. ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
รายรับ        คาลงทะเบียนคนละ............บาท จํานวน............คน รวมรายไดคาลงทะเบียน..........บาท 
รายจาย  

1. คาตอบแทน       ………. …บาท 
บุคลากรภายนอก                                            ................บาท 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย                       ...............บาท 
         ช่ือ...............                            …….. บาท 
           (คณะวศิวกรรมศาสตร) 
          ช่ือ..............                            …….. บาท 
           (คณะวทิยาการจดัการ)  
          ช่ือ.............                            …….. บาท 
            (คณะวิทยาศาสตร) 

                2. คาใชจายดําเนินงาน      ………..บาท 
                            3.คาธรรมเนียมบริการ 15 %                              ………..บาท 
                                 จัดสรรคาธรรมเนียมตามระเบยีบดงันี้ 
                                  3.1 มหาวิทยาลัย  1.5  %                                     …….. บาท       
         3.2 วิทยาเขต/เขการศึกษา 2.5  %                        …….. บาท      
                                  3.3 คณะ/หนวยงานบริหารโครงการ 11  %          ….... บาท       
                                        - คณะวิศวกรรมศาสตร          …….. บาท       
                                        - คณะวิทยาการจดัการ                …….. บาท       
                                        - คณะวิทยาศาสตร                     …….. บาท   



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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               - คณะ/หนวยงานบรหิารโครงการ........บาท                                     
                                           (รวมคณะ/หนวยงานบริหารโครงการไดรับทั้งสิ้น=สํารองจาย (ถามีและไมได
ใชจาย) + คาธรรมเนียมที่ไดรับจัดสรร)  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จะเปนพระคณุยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                          คณบดี/ผูอํานวยการ 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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              (เอกสารที่เก่ียวของ 5) 
 

 บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ……. …………………………………………โทร …………………….…………………… 
ท่ี …. …………………………………………วันที่  .................…………………………………………. 
เร่ือง   ขออนุมัติในหลักการจดักิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการประจาํป............................................... 
 
เรียน     อธิการบดี 
 

  ดวย...........คณะ/หนวยงาน ..............มีความประสงคจะจัดโครงการ...........(อบรม  
ประชุม  สัมมนา)...........จํานวน  ...........................หลักสูตร  เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 
................รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตร..................... 
2. หลักสูตร..................... 
3. หลักสูตร..................... 

 
ในการนี้  .............คณะ/หนวยงาน...................จึงใครขออนุมัติในหลักการจัดกิจกรรม/ 

โครงการดังกลาวขางตน จํานวน.............หลักสูตร  เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการในปงบประมาณ 
........................ รายละเอียดโครงการตามแนบ  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
  
  
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                          คณบดี/ผูอํานวยการ 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
 

36



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 7) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ......................................................................โทร……………………………………………. 
ที่  …...........................................................วันที่........................................................................................... 
เร่ือง  ยื่นขอเสนอดานเทคนคิและขอเสนอดานราคา  โครงการ.................................................................... 

 
เรียน   ....... ..............รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบด.ี........................ 
 
  ตามที่..........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).............. มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิ
โครงการ.............................................. ระยะดําเนินการป ........ ตามหนังสือเชิญชวนที่ ..........................
ลงวันที่ ........................................  นั้น 
 
  ในการนี้.......คณะ/หนวยงาน...........ไดพิจารณาแลวขอยืน่ขอเสนอดานเทคนิคและขอ 
เสนอดานราคาของโครงการดังกลาว ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                    (ลงชื่อ) 

         (.............................................................) 
                        คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
 

41

                                                         (เอกสารที่เก่ียวของ 8) 
 

 
 

ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      สงขอเสนอโครงการ...................................................... 
 
เรียน     ................................................. 
 
อางถึง   หนังสือ......(หนวยงานผูวาจาง).....ที่...........................ลงวันที่............................. 
 
ส่ิงที่สงมาดวย     ขอเสนอโครงการฯ  จํานวน.........ชุด 
 
  ตามหนังสือทีอ่างถึง.........(หนวยงานผูวาจาง)...........มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาเพื่อ
ดําเนินการโครงการ...................................ระยะดําเนินการตั้งแต..............ถึง..............และไดเชิญชวน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา  เพื่อให.........(หนวยงาน
ผูวาจาง) ............พิจารณา  ความละเอยีดแจงแลว  นัน้ 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดย...........(คณะ/หนวยงาน)............  พิจารณาแลวและได
ดําเนินการจัดทําขอเสนอดานเทคนิคดานราคาเรียบรอยแลว  จึงขอนําสงขอเสนอตามสิ่งที่สงมาดวยแลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                            (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                                 ....รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ.............ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ......................................... 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 9) 

 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 
 

43

(เอกสารที่เก่ียวของ 10) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ .......................................................................โทร…………………………………………. 
ที่  …. ......................................................................วันที่........................................................................... 
เร่ือง  ขอรับมอบอํานาจลงนามในสัญญา 

 

เรียน   …………………………………………………………. 
 
  ตามที่……….(คณะ/หนวยงาน)........... ไดยื่นขอเสนอในการดําเนนิการโครงการ...........  
......................................โดยมีระยะดําเนนิการตั้งแต .............ถึง.................. ตามรายละเอียดแจงแลว  นั้น 

 
  ในการนี้  ..........(คณะ/หนวยงาน).........จึงใครขอรับมอบอํานาจให ................................. 
ตําแหนง ...............................................  เปนผูมีอํานาจในการลงนามในสัญญาจางดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                              (ลงชื่อ) 

             (......................................................) 
                           คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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                                                     (เอกสารที่เก่ียวของ 11) 
 

 
 

ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      สงขอตกลงสําหรับงานจางที่ปรึกษาโครงการ...............................  
 
เรียน     ................................................. 
 
อางถึง   หนังสือ......(หนวยงานผูวาจาง).....ที่...........................ลงวันที่............................. 
 
ส่ิงที่สงมาดวย     ขอตกลงสําหรับงานจางที่ปรึกษาฯ  จํานวน.........ชุด 
 
  ตามหนังสือทีอ่างถึง.........(หนวยงานผูวาจาง)..................ไดตกลงวาจางใหมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  เปนที่ปรึกษาเพื่อดาํเนินการโครงการ............................................... ในวงเงิน
...................บาท (......................)และไดจัดสงขอตกลงจางเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม  นั้น 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ไดลงนามในขอตกลงสําหรับงานจางทีป่รึกษาโครงการ
ดังกลาวแลว   ตามสิ่งที่สงมาดวยแลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ………………………………. 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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 (เอกสารที่เก่ียวของ 12) 
 

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ...............................................................โทร……………...………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุมัติดําเนินการโครงการ………………………………………………………………………. 

เรียน   …………………………………………………….. 
 
  ตามขอตกลงสําหรับงานจางที่ปรึกษา  โครงการ...............................................................  
เลขที่ ...................................  ลงวันที่ ..........................................รายละเอียดแจงแลว    
 
  ในการนี้  ...........(คณะ/หนวยงาน)..........จงึขออนุมัติดําเนินโครงการ ............................ 
โดยมีระยะดําเนินการตั้งแต.............ถึง..................  พรอมประมาณการคาใชจายจํานวน  
.................................    บาท (........................................)  รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย  จกัเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ) 

(...................................................) 
          คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 13) 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ……………………………………………โทร…………….……..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายและแตงตั้งคณะทํางานโครงการ…………………………………… 
 
เรียน   ……………………………………………… 
 
  ตามขอตกลงจางที่ปรึกษา ที่ ......................  ลงวันที่ ...........................  .....(หนวยงาน
ผูวาจาง)...............ไดตกลงวาจางใหมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  โดย.........คณะ/หนวยงาน......... เปนที่
ปรึกษาโครงการ .................................... ระยะดําเนินการตั้งแต................ถึง ..................    รายละเอียดแจง
แลว  นั้น 
 
  ในการนี้.......(คณะ/หนวยงาน)........   จึงใครขออนุมัติงบประมาณคาใชจายพรอมทั้งขอ
อนุมัติแตงตั้งคณะทํางาน      ดังนี้  
คณะทํางาน  ประกอบดวย 
  1. นาย........................   หัวหนาโครงการ 
  2. นาย.......................   คณะทํางาน 
  3. นางสาว................   คณะทํางาน 
  4. นาย.......................   คณะทํางาน 
ประมาณการคาใชจาย  (ขอถัวเฉลี่ยจายรายการที่ 1-3) 
  1. คาตอบแทนคณะทํางาน (ไมเกนิรอยละ 70 ของรายรับทั้งหมด) .......... บาท 
  2. คาใชจายในการดําเนนิการ     .......... บาท 
  3. คาธรรมเนียมบริการ 15 % (ของขอ 1-2)    .......... บาท 
   รวมคาใชจาย (ขอ 1 + 2 + 3 )    .......... บาท 
  4.คาใชจายอื่น ๆ ( คา VAT ถามี)     ......... บาท 
   รวมคาใชจายทั้งสิ้น (ขอ1 + 2 + 3 + 4)   ......... บาท 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และดําเนินการตอไปดวย  จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                      (ลงชื่อ) 

      (.............................................) 
                คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 14) 
 

 
 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ที่............................/.................... 

เร่ือง  แตงตั้งคณะงานโครงการ.............................................. 
 

------------------------------------------------------ 
 
  ตามที่  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  โดย.....คณะ/หนวยงาน.........รับเปนที่ปรึกษาเพื่อ
ปฏิบัติงานตามโครงการ..........................................................ใหกับ...........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)....  นั้น 
 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรยีบรอยและบรรลุวัตถุประสงค  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 21 (6)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522  โดยอธิการบดี
มอบอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่......................................ลงวันที่.................................. 
จึงแตงตั้งคณะทํางานโครงการดังกลาว  ดังรายชื่อตอไปนี ้
  1. ……………………………..  ที่ปรึกษา 
  2...............................................  หัวหนาโครงการ 
  3..............................................  คณะงาน 
  4.............................................  คณะทํางาน 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่.................................................. 

 
 

                     (ลงชื่อ) 
                (......................................................) 

                                                     ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดี..............  
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 15) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ..........................................................................  โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัดรวมเปนคณะทํางาน 
 

เรียน   ............................................................... 
 
  ตามขอตกลงจางที่ปรึกษา ที ่ ...........................ลงวันที่ ....................................................  
.......(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)......ไดตกลงวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดย.....(คณะ/หนวยงาน).... 
เปนที่ปรึกษาโครงการ.......................................... โดยมีระยะดําเนินการตั้งแต........ถึง..............นั้น 
 
  ในการนี้  ........(คณะ/หนวยงาน).............. จงึใครขออนุญาตให..............................ซ่ึง
เปนบุคลากรในสังกัดของทานรวมเปนคณะทํางานโครงการดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตดวย  จักเปนพระคณุยิ่ง 
 
 
                                                                            (ลงชื่อ) 

          (.............................................) 
                                คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 16) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   ..........................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    อนุญาตใหบุคลากรในสังกัดรวมเปนคณะทํางาน 
 

เรียน   .......................................................... 
 
  ตามหนังสือที่ ..............................ลงวันที่ ......................    ........(คณะ/หนวยงาน)........... 
ไดขออนุญาตให....................................ซ่ึงเปนบุคลากรในสังกัดของคณะ............................... เขารวมเปน
คณะทํางานในโครงการ...............โดยมีระยะดําเนินการตั้งแต.......ถึง..............      รายละเอียดแจงแลว  นั้น 
 
  ในการนี้  คณะ........................ไดพิจารณาแลว  อนุญาตให.............................เขารวมเปน
คณะทํางานในโครงการดังกลาวขางตน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                                                                    (ลงชื่อ) 

(.............................................) 
         คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 17) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    โปรดลงนามหนังสือสงรายงานโครงการ..................................................งวดที ่.............................. 

 
เรียน   ................................................... 
  
  ตามที่ .............(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)...........  ไดวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โดย........(คณะ/หนวยงาน).......ดําเนินโครงการ.........................ระยะเวลาดําเนินการ............ ตามขอตกลง
จางที่ปรึกษา ที่ ..................................  ลงวันที่ ...................................  รายละเอียดแจงแลว  นั้น 
 
  ในการนี้  .......(คณะ/หนวยงาน)..........  ไดจัดทํารายงานผลการโครงการฯ งวดที่ ..........  
เสร็จ เรียบรอยแลว  จึงเสนอรางหนังสือนําสงรายงานงวดที่ ...... มาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ตามเอกสาร
แนบพรอมนี ้
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามดวย  จกัเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
(............................................) 

                      คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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          (เอกสารที่เก่ียวของ 18) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
        เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
        อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐ 
 
           วันที่..............................  
 
เร่ือง  ขอสงรายงานโครงการ..................................  งวดที่ ................ 
 
เรียน  ............................................................ 
 
อางถึง   ขอตกลงจางที่ปรึกษา ที่ ..............................  ลงวันที่ .............................   
 
ส่ิงที่สงมาดวย    1. รายงานการศึกษา  งวดที่ ........... จํานวน   .................. ชุด 
 
  ตามที่...........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).............  ไดวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
โดย........(คณะ/หนวยงาน)..........  เปนที่ปรึกษาโครงการ...............................   คาจางศึกษา  งวดที่ .........
ในวงเงิน .................บาท (..........................)  ตามขอตกลงที่อางถึง  นั้น 
   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ขอนําสงรายงานโครงการ..........................  งวดที่ .......    
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยแลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                                 (................................................................) 
                                   ....รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ...........ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                                            อธิการบดีมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e-mail : .........................................  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 19) 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขอสงรายงานฉบับสมบูรณโครงการ…........................................................................................ 

 
เรียน   ................................................... 
 
  ตามที่..............(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)..................ไดตกลงวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  โดย .........(คณะ/หนวยงาน)............ เปนที่ปรึกษาโครงการ..................................... ตาม
ขอตกลงจางที่ปรึกษา ที่ .............................ลงวันที่..........................นั้น  บัดนี้คณะทํางานไดจดัทํารายงาน
ฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอสงรายงานฉบับสมบูรณ  จํานวน   ...........ชุด  ใหแกผูวาจางตาม
ขอตกลงการปฏิบัติงาน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการตอไปดวย  จะขอบคุณยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
(............................................) 

                   คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 20) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      ขอสงรายงานฉบับสมบูรณ 
 
เรียน     ................................................. 
 
ส่ิงที่สงมาดวย     รายงานฉบบัสมบูรณพรอมดิสเก็ตตตนฉบับ  จํานวน.........ชุด 
 
  ตามที่............(หนวยงานผูวาจาง).............ไดตกลงวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เปนที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการ......................................ระยะดําเนินการตั้งแต............ถึง............  
ตามขอตกลงจางที่ปรึกษา  ที่..................................ลงวันที่...................................  นั้น 
 
  บัดนี้  คณะทํางานไดจดัทํารายงานฉบับสมบูรณเสร็จเรียบรอยแลว  มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  จึงขอนําสงรายงานฉบับสมบูรณ พรอมดิสเกต็ตตนฉบับ จํานวน........ชุด  ตามสิ่งที่สงมาดวย
แลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 21) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกเงินลวงหนาโครงการ................................................................................................... 

 
เรียน   ................................................... 
 
  ตามที่..........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).........ไดวาจางให มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดย 
.......(คณะ/หนวยงาน)....เปนที่ปรึกษาโครงการ..............................................คาจางรวม.....................บาท  
(..................................................)  ตามสัญญาเลขที่...................ลงวันที่.......................นั้น 
 
  รายละเอียดตามสัญญาระบุจะตองจายเงินลวงหนาใหกับคณะที่ปรึกษาเมื่อไดลงนามใน
สัญญาจางเรียบรอยแลว  รอยละ .................  ของคาจางทั้งหมด  เปนเงิน...........................................บาท 
(...............................................) ทั้งนี้......(คณะ/หนวยงาน).........ไดจดัทาํหนังขอเบิกเงนิลวงหนา มาเพื่อ
โปรดพิจารณาลงนามตามแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามดวย  จกัเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
 
                                                                               (ลงชื่อ) 

(.............................................) 
          คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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           (เอกสารที่เก่ียวของ 22) 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      ขอเบิกเงินลวงหนา  โครงการ............................. 
 
เรียน     ................................................. 
 
อางถึง    สัญญาจางเลขที่...........................ลงวันที่........................... 
 
  ตามที่............(หนวยงานผูวาจาง).............ไดตกลงวาจางใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เปนที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการโครงการ.....................................ระยะดําเนินการตั้งแต...........ถึง.............  
ในวงเงิน...................บาท (................................................)ตามสัญญาจางที่อางถึง  นั้น 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จึงขอเบิกเงินคาจางลวงหนา   ตามทีร่ะบุในสัญญาจางที่
ปรึกษา รอยละ…………ของคาจางทั้งหมดเปนเงนิจํานวน.................................บาท (...........................) 
เพื่อใชในการดําเนินงานในขั้นตอไป  โดยโปรดโอนเงนิเขาชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เลขที่
บัญชี  ๙๐๒-๖-๐๗๒๑๖-๓  ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  สาขา
หาดใหญ  และเมื่อโอนเงินแลวโปรดจัดสงรายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน        
(กรณจีายตรง) ใหมหาวิทยาลัยทราบทางโทรสารหมายเลข ๐-๗๔๒๑—๒๘๓๗ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 23) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกเงินคาจางงวดที่............................................................................................................. 

 
เรียน   ................................................... 
 
  ตามขอตกลงสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ.........................................................................  
ที่................................................ลงวันที…่…..............................ระยะดาํเนินการตั้งแต...........ถึง.............  
ในวงเงิน....................................บาท (............................................)  รายละเอียดตามทีแ่จงแลว  นั้น 
 
  บัดนี้ คณะทํางานไดจดัสงรายงานงวดที่....................แลว  จึงขอใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการขอเบิกคาจางงวดที่...............จาก.........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)..............ตามกําหนดเวลาการจาย 
เงินในขอตกลงสัญญาจางที่ปรึกษาดังกลาวขางตน เปนเงินจํานวน................บาท (................................)  
คิดเปนรอยละ.................ของคาใชจายในการดําเนนิงานทั้งหมด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จกัเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                               (ลงชื่อ) 

(.............................................) 
        คณบดี/ผูอํานวยการ  



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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                                                       (เอกสารที่เก่ียวของ 24) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      ขอเบิกเงินคาจางงวดที่............. 
 
เรียน     ................................................. 
 
อางถึง    หนังสือ.........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).......ที่.............................ลงวันที่.................................. 
 
  ตามหนังสือทีอ่างถึง  ..................(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)..................ไดตกลงวาจางให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนที่ปรึกษาโครงการ............................................................................. 
ระยะดําเนนิการตั้งแต...........ถึง.............  ในวงเงิน........................บาท(..............................) และไดลง
นามในขอตกลงจางเรียบรอยแลว  นั้น 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จึงใครขอเบิกเงินคาจางงวดที่ ..........  รอยละ.......... ของ
คาใชจายในการดําเนินงานทัง้หมด  คิดเปนจํานวนเงนิ........................บาท (...................................) โดย
โปรดโอนเขาชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เลขที่บัญชี  ๙๐๒-๖-๐๗๒๑๖-๓  ประเภทบญัชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน  ธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน)  สาขาหาดใหญ  และเมื่อโอนเงินแลวโปรดจัดสง
รายงานแสดงการจายเงนิเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน (กรณีจายตรง)   ใหมหาวิทยาลัยทราบทางโทรสาร
หมายเลข   ๐-๗๔๒๑—๒๘๓๗ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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                                                                   (เอกสารที่เก่ียวของ 25) 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ ............................................................................โทร………………..………………………. 
ที่  ................................................................................วันที่.......................................................................... 
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกเงินประกันผลงานคนื โครงการ.................................................................................... 

 
เรียน   ................................................... 
 
  ตามขอตกลงสัญญาจางที่ปรึกษาโครงการ.........................................................................  
ที่...................................................ลงวันที่...................................ระยะดําเนินการตั้งแต...........ถึง.............  
ในวงเงิน....................................บาท (............................................)  รายละเอียดตามทีแ่จงแลว  นั้น 
 
  บัดนี้ โครงการไดดําเนนิงานเสร็จสิ้นแลวและจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมดิสเก็ตต
ตนฉบับไปให........(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).......เรียบรอยแลว จํานวน........ชุด  ตามหนังที่ .......................
ลงวันที่....................  จึงขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการขอเบิกเงินประกันผลงานซึ่งหักไวรอยละ..............
ของเงินแตละงวด  เปนจํานวนเงนิรวมทั้งสิ้น................................บาท (..................................)  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จกัเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
                                                                               (ลงชื่อ) 

(.............................................) 
        คณบดี/ผูอํานวยการ  

 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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      (เอกสารที่เก่ียวของ 26) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      ขอเบิกเงินประกันผลงานคืน 
 
เรียน     ................................................. 
 
อางถึง    ๑.สัญญาจางที่ปรึกษาโครงการฯ ที่.............................ลงวันที่................................. 
 ๒.หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ ศธ.๐๕๒๑/........ลงวันที่..................... 
 
  ตามสัญญาที่อางถึง  ..................(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)..................ไดตกลงวาจางให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนที่ปรึกษาโครงการ............................................................................. 
ระยะดําเนนิการตั้งแต...........ถึง.............  ในวงเงิน...............................บาท(..............................) และ
มหาวิทยาลัย ไดจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมทั้งดิสเก็ตตตนฉบับจํานวน..........ชุดใหกับ........(ช่ือ
หนวยงานผูวาจาง) เรียบรอยแลว  ตามหนังสือที่อางถึง  ๒   นั้น 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จึงใครขอเบิกเงินประกันผลงานซึ่งหักไวรอยละ............ 
ของเงนิแตละงวด คิดเปนจาํนวนเงิน........................บาท (...................................) โดยโปรดโอนเขาชื่อ
บัญชี  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  เลขที่บัญชี  ๙๐๒-๖-๐๗๒๑๖-๓  ประเภทบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  สาขาหาดใหญ  และเมื่อโอนเงินแลวโปรดจัดสงรายงานแสดง
การจายเงนิเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน (กรณีจายตรง)  ใหมหาวิทยาลัยทราบทางโทรสารหมายเลข        
๐-๗๔๒๑—๒๘๓๗ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไปดวย  จกัขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 27) 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 28) 
 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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            (เอกสารที่เก่ียวของ 29) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      สงใบเสร็จรับเงิน 
 
เรียน     ................................................. 
 
ส่ิงที่สงมาดวย  ใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เลขที่ ........................ลงวันที่.................. 
 
  ตามที่.............(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)...........................ไดโอนเงินใหมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร  เพื่อเปนคาจางการปฏิบัติงานโครงการ...........................งวดที.่........จํานวนเงิน....................บาท 
(....................................) แลว  นั้น 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดรับเงนิจํานวนดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอนําสง
ใบเสร็จรับเงินใหแก.................(ช่ือหนวยงานผูวาจาง).................ตามสิ่งที่สงมาดวยแลว 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 30) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
              วันที่.................................... 
 
เร่ือง      มอบอํานาจในการรับเงินแทน 
 
เรียน     ................................................. 
 
ส่ิงที่สงมาดวย  สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ  จํานวน ๑ ชุด  
 
  ตามที่.............(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)...........ไดตกลงวาจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เปนที่ปรึกษาโครงการ............................ระยะดําเนินการตั้งแต...............................ถึง...........................  
ในวงเงิน.........................บาท (.....................................................)  ตามสัญญาจางเลขที่
.................................ลงวันที่.......................  นั้น 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ขอมอบอํานาจให นางสาวลํายอง  อานปฐมทอง  
ขาราชการสังกัดงานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนผูรับเงินคาจางแทนในทุกงวด  
รวมทั้งเงินคาประกันผลงานของโครงการดังกลาว  โดยโปรดสั่งจายเปนเช็คในนามมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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   (เอกสารที่เก่ียวของ 31) 
 
 
 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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           (เอกสารที่เก่ียวของ 32) 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ........………………………………………โทร............................…………………………… 
ท่ี ......…………………………………………วันที่....................…………………………………………. 
เร่ือง    โปรดลงนามหนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการ...................…………………………………..… 
 

เรียน........................................................... 
 
  ต ามที่ . . . . . . . . . . ( ช่ื อ หน ว ย ง า นผู ว า จ า ง ) . . . . . . . . . . . . . . . . ไ ด ต ก ล ง ว า จ า ง ใ ห
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดย.........(คณะ/หนวยงาน).......เปนที่ปรึกษาโครงการ..........................
ระยะดําเนินการตั้งแต...........ถึง.............  ในวงเงิน.................................บาท(.................................)

ตามขอตกลงการจางที่ปรึกษา ที่.....................................................ลงวันที่.........................................  นั้น 
  
   เนื่องจากในการดําเนินการโครงการครั้งนี้มี.........(ระบุเหตผุล)............เพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงคาของโครงการฯ  จําเปนตองใชเวลามากวาระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง  ในการนี้จึงใครขอ
ขยายเวลาโครงการฯ  ออกไปอีก..................เดือน  พรอมนี้จึงเสนอหนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการฯ 
มาเพื่อพิจารณาลงนาม 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                          คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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(เอกสารที่เก่ียวของ 33) 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๕๒๑/              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                 เลขที่ ๑๕  ถนนกาญจนวณิชย 
                 อ.หาดใหญ  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
 
            วันที่.................................... 
 
เร่ือง      ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการโครงการ 
 
เรียน     ................................................. 
 
 
  ที่.............(ช่ือหนวยงานผูวาจาง)...........ไดตกลงวาจางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เปนที่ปรึกษาโครงการ............................ระยะดําเนินการป............................ในวงเงิน.........................บาท 
(.....................................................)  ตามสัญญาจางเลขที่.................................ลงวันที่.......................  นั้น 
 
  เนื่องจากในการดําเนินการโครงการฯ คร้ังนี้  มี.................(ระบุเหตุผล)...........  
จําเปนตองใชเวลามากกวาระยะเวลาทีก่ําหนดในขอตกลง   จึงไมสามารถดําเนินการไดทันภายในเวลาที่
กําหนด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จึงใครขอขยายเวลาดําเนินโครงการฯ  ออกไปอีก.......เดือน  
ดังนั้นกาํหนดการสงรางรายงานฉบับสมบูรณและรายงานฉบับสมบูรณ  คือภายในวันที่...................... 
และภายในวนัที่................................ตามลําดับ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดาํเนินการตอไปดวย  จักขอบคณุยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                           (ลงชื่อ) 
                         (..................................................) 
                              ........รองอธิการบดีที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติงานแทนอธิการบดีดานบริการวิชาการ............ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
โทร. 0-๗๔๒๘-๒๒๔๓-๔  โทรสาร 0-๗๔๒๑-๒๘๒๘ 
e – mail : ……………………………… 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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          (เอกสารที่เก่ียวของ 34) 
 

บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ........………………………………………โทร .............................………………………… 
ท่ี …..…………………………………………วันที่....................…………………………………………. 
เร่ือง    ขอแจงปดโครงการและขออนุมัติจดัสรรคาธรรมเนียมบริการ  โครงการ.......................................... 
 
เรียน     ................................................. 
 

  ตามหนังสืออนุมัติที่..............................ลงวันที่  เร่ือง  ขออนุมัติประมาณการและแตงตั้ง 
คณะทํางานโครงการ.........................ระยะดาํเนินการตั้งแต...........ถึง.............  ความละเอียดแจงแลว นั้น  
บัดนี้การดําเนนิการโครงการดังกลาวขางตนไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
 
  ดังนั้น......คณะ/หนวยงาน...................โดย........................หัวหนาโครงการฯ  ขอแจงปด
โครงการและขออนุมัติจัดสรรเงินคาธรรมเนียม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาตอบแทน       ………. …บาท 
         ช่ือ...............                            …….. บาท 
           (คณะวศิวกรรมศาสตร) 
          ช่ือ.............                            …….. บาท 
            (คณะวิทยาศาสตร) 

                2. คาใชจายดําเนินงาน      ………..บาท 
                            3.คาธรรมเนียมบริการ 15 %                              ………..บาท 
                                 จัดสรรคาธรรมเนียมตามระเบียบดงันี้ 
                                  3.1 มหาวิทยาลัย  1.5  %                                     …….. บาท       
         3.2 วิทยาเขต/เขตการศึกษา 2.5  %                        …….. บาท      
                                  3.3 คณะ/หนวยงานบริหารโครงการ 11  %          ….... บาท       
                                        - คณะวิศวกรรมศาสตร          …….. บาท       
                                        - คณะวิทยาศาสตร                     …….. บาท   
               - คณะ/หนวยงานบรหิารโครงการ........บาท **                                    
                                           (รวมคณะ/หนวยงานบริหารโครงการไดรับทั้งสิ้น=สํารองจาย(ถามีและไมได
ใชจาย) + คาธรรมเนียมที่ไดรับจัดสรร**)  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
 

(ลงชื่อ) 
      (......................................................................) 
                                                   คณบดี/ผูอํานวยการ 



 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานดานบริการวชิาการสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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ขอเสนอแนะ 
 
  ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาที่ประสานงานสวนกลางของวิทยาเขต  เขตการศึกษา  ทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ    กรณีที่ 1 คณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเอง    
และกรณีที่ 2  คณะ/หนวยงานดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการลักษณะวาจาง  เจาหนาที่ประสานงาน
สวนกลางจะตองรวบรวมจัดเก็บขอมูลไวเปนฐานขอมูลดานบริการวิชาการของวิทยาเขต  เขตการศึกษา  
เพื่อสําหรับการรายงานการดําเนินงานดานบริการวิชาการใหมหาวิทยาลัยทราบ  และเพื่อสําหรับเปน
ฐานขอมูล ตอบตัวช้ีวัดของ  ก.พ.ร. ,  สกอ.  และ SAR ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยดานบริการวิชาการ  
ซ่ึงรายละเอียดรูปแบบการจัดเก็บฐานขอมูล  เจาหนาที่ประสานงานสวนกลางของวิทยาเขต เขตการศึกษา  
สามารถศึ กษาร ายละ เอี ยด รูปแบบได จ ากฐานข อมู ล ง านบริ ก ารวิ ช าการ  ไดที่  เ วปไซต 
http://www.eduservice.psu.ac.th/Academic/AcadMDB/index.php   ของงานบริการวิชาการ  กองบริการ
การศึกษา   วิทยาเขตหาดใหญ   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่    โทร. 074-282243 -4   
 


