ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงินในแต่งวดที่ถูกต้อง

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ...............
อาจารย์สิโรจน์ พวงบุบผา
ข้าพเจ้า..................................................................................อยู
่บ้านเลขที่...............................
ถนน.................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................................
ได้รับเงินจากการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังมีรายการต่อไปนี้
รายการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์ โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง
งวดที่ 2

รวมเป็นเงิน
หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน
จานวนเงิน (ตัวอักษร)...................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้รับเงิน
อาจารย์สิโรจน์ พวงบุบผา
(.....................................................................)
ลงชื่อ....................................................ผู้ จ่ายเงิน
(..................................................)
หัวหน้างานการเงิน

จานวนเงิน
18,000.00

18,000.00

แบบ ว.2

ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงินในแต่งวดที่ถูกต้อง
แบบเสนองบประมาณเงินทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อโครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์ โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง
ชื่อหัวหน้าโครงการ อาจารย์สโิ รจน์ พวงบุบผา
สังกัดโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ศิลปศึกษา
คณะ/หน่วยงาน ครุศาสตร์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท
ประจาปีงบประมาณ
2560
จานวนเงิน 60,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตลอดทั้งโครงการระยะเวลาทาการวิจัย 1 ปี - เดือน
รายการ
จานวนเงิน

หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ

3,000
6,000

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 2,000 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการทาสูจิบัตรเผยแพร่
3. ค่าสาธารณูปโภค (10% )

2,000
17,000
6,000

หมวดค่าวัสดุ
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
- ทองคาเปลว 2,500 แผ่น
- ผ้าใบ canvas (1 ม้วน)
- เฟรมไม้เพื่อขึงงานผลงานจิตรกรรม 3 เฟรม

22,000
2,000
2,000

(ตัวอักษร : หกหมื่นบาทถ้วน

)

รวมเงิน 60,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ลงชื่อ
(

อาจารย์สิโรจน์ พวงบุบผา )
หัวหน้าโครงการ
(.............../.................../...............)

หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงินทุน
เงินงวดที่ 1 เมื่อได้รับแจ้งอนุมัตทิ ุน (50%)
เงินงวดที่ 2 เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 จานวน (30%)
เงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน (20%)

30,000.00
18,000.00
12,000.00

บาท
บาท
บาท

แบบ ว.4 / 2

ตัวอย่างการเขียนการเบิกเงินในแต่งวดที่ถูกต้อง
แบบสัญญาการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อโครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานแดนหิมพานต์ โดยเทคนิคจิตกรรมลายทอง
ชื่อหัวหน้าโครงการ อาจารย์สโิ รจน์ พวงบุบผา
สังกัดโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ศิลปศึกษา
คณะ/หน่วยงาน ครุศาสตร์
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท
ประจาปีงบประมาณ
2560
จานวนเงิน 60,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตลอดทั้งโครงการระยะเวลาทาการวิจัย 1 ปี รายละเอียดการเบิกเงินงวดที่ 2
จานวนเงิน 18,000.00 บาท
รายการ
จานวนเงิน

หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ = 3,000 บาท
(ขอเบิกงวดที่ 2 เพียง 1,000 บาท)
ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ = 6,000 บาท

กรณี เบิกไม่ครบหรือส่วนหนึ่ง

หมวดค่าวัสดุ
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
- ทองคาเปลว 2,500 แผ่น = 22,000 บาท
(ขอเบิกงวดที่ 2 เพียง 2,000 บาท)
- ผ้าใบ canvas (1 ม้วน) = 2,000 บาท
- เฟรมไม้เพื่อขึงงานผลงานจิตรกรรม 3 เฟรม = 2,000 บาท
หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

1,000
6,000

หมวดค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 2,000 บาท) = 2,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการทาสูจิบัตรเผยแพร่ = 17,000 บาท
(ขอเบิกงวดที่ 2 เพียง 9,000 บาท)
3. ค่าสาธารณูปโภค (10% ) = 6,000 บาท

(ตัวอักษร :

เดือน

9,000
-

2,000
)

รวมเงิน 18,000.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้แนบเอกสารข้างล่างมา
พร้อมสัญญาการเบิกเงินฉบับนี้
1
แบบแสดงงบประมาณเงินทุน
แบบ ว.2
1 ชุด
2 แบบรายการแสดงรายการใช้จ่ายเงิน
แบบ ว.5
1 ชุด
3 แบบรายงานความก้าวหน้า
แบบ ว.6
1 ชุด

นางสาวธัญลักษณ์ โกมาสถิตย์
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ลงชื่อ
(

อาจารย์สโิ รจน์ พวงบุบผา
)
หัวหน้าโครงการ
(.............../.................../...............)

