
(ระบุช่ือโครงการวิจัย) 
ระบุจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปีที่ขอเบิก 

              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่        วันที…่……...เดือน…………….. พ.ศ………. 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดที ่1 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ ว-1ด พร้อมไฟล์      1 ชุด 
2. แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.1)     จ านวน    1 ชุด 

  3. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน   1 ชุด 
  4. แผนและผลการติดตามการด าเนินงานวิจัย    1 ชุด 
  5. เอกสารหมายเลข 1 (ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1 ชุด 
  6. เอกสารหมายเลข 2 (ตารางที่ 2 แผนกิจกรรมการด าเนินงาน)  1 ชุด 

  ตามที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
(หรือเงินผลประโยชน์)ประจ าปี พ.ศ.............................ในโครงการวิจัยเรื่อง………..................………..…………………… 
จ านวนเงิน  ………………………………………………………….บาท   ซึ่งข้าพเจ้าขอแบ่งการเบิกจ่ายเป็น
จ านวน…………………งวด  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 งวดที ่1  จ านวนเงิน………………..บาท คิดเป็นร้อยละ………..……ของเงินอุดหนุนการวิจัย 
 งวดที ่2 (ถ้าม)ี จ านวนเงิน…………..บาท คิดเป็นร้อยละ……………ของเงินอดุหนุนการวิจัย 
 งวดก่อนสุดท้าย จ านวนเงิน………….บาท คิดเป็นร้อยละ……………ของเงินอุดหนุนการวิจัย 
 งวดสุดท้าย จ านวนเงิน……… ...บาท คิดเป็นร้อยละ…………..…ของเงินอุดหนุนการวิจัย 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน………………. บาท  โดยประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายหมวด    ดังรายละเอียดในแบบ  วจ.1      ที่แนบ
มาพร้อมนี้    เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด    ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่  1  จ านวน 
……………… บาท   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ  ดังนี ้
 หมวดค่าตอบแทน   จ านวน…………………บาท 
 หมวดค่าใช้สอย   จ านวน…………………บาท  
 หมวดค่าวัสด ุ   จ านวน…………………บาท 
 หมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน…………………บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ ์(ถ้าม)ี  จ านวน…………………บาท 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                           ลายเซ็น 
(ชื่อ………………นามสกุล……………) 
               หัวหน้าโครงการวิจัย 

 



กรณีใช้ไม่หมดให้แจ้งยอด 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่        วันที…่…..… เดือน…………….. พ.ศ………. 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดที ่2  (ใช้ในกรณีแบ่งการเบิกจ่ายเงินมากกว่า 3 งวด) 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยงวดที ่1 

2. ใบส าคัญรับเงิน   จ านวน……………..ฉบับ 
3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช / ด)   จ านวน   1  ชุด  

  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   (หรืองบเงิน        
ผลประโยชน)์ ประจ าป ีพ.ศ……………..  ตามโครงการวิจัยเรื่อง…………………...............……………………………….. 
…………………………………………………ในงวดที่ 1  จ านวน…….....................…………บาท  นั้น  ข้าพเจ้าได้ใช้จ่าย
เงินงวดที่ 1  ไปแล้วจ านวน…………………บาท (คงเหลือ…………................. ……………………บาท)   ดังรายละเอียด
ในใบส าคัญรับเงินท่ีแนบมาพร้อมนี้   เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด    ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินงวดที่ 2  จ านวน………………………..บาท   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ  ดังนี ้

 หมวดค่าตอบแทน   จ านวน…………………บาท 
  หมวดคา่ใช้สอย   จ านวน…………………บาท  
  หมวดค่าวัสด ุ   จ านวน…………………บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน…………………บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ ์(ถ้าม)ี  จ านวน…………………บาท 
จากการด าเนินการวิจัยถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการดังแบบ ต-1ช / ดที่แนบมานี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

                 ลายเซ็น 
(ชื่อ………………นามสกุล……………) 
            หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 



   กรณีใช้ไม่หมดให้แจ้งยอด 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่        วันที…่…… เดือน…………….. พ.ศ………. 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดก่อนสุดท้าย 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  (งวดก่อนหน้า) 
  2. ใบส าคัญรับเงิน   จ านวน……………..ฉบับ 

3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช / ด)   จ านวน   1  ชุด 

  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (หรืองบเงิน        
ผลประโยชน)์ ประจ าปี พ.ศ……………………ตามโครงการวิจัยเรื่อง………………………………………………….. 
…………………………………………………งวดที…่….........….จ านวน………......……บาท  นั้น  ข้าพเจ้าได้ใช้จ่าย
เงินงวดที…่……..ไปแล้วจ านวน………………บาท (คงเหลือ……................……..…………………บาท)  ดังรายละเอียด
ในใบส าคัญรับเงินท่ีแนบมาพร้อมนี ้   เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด   ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่าย
เงินงวดก่อนสุดท้าย   จ านวน……………………บาท   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ  ดังนี ้

 หมวดค่าตอบแทน   จ านวน…………………บาท 
  หมวดค่าใช้สอย   จ านวน…………………บาท  
  หมวดค่าวัสด ุ   จ านวน…………………บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน…………………บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ ์(ถ้าม)ี  จ านวน…………………บาท 

จากการด าเนินการวิจัยถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการดังแบบ ต-1ช / ด ที่แนบมานี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

                      ลายเซ็น 
(ชื่อ………………นามสกุล……………) 
            หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 



            (ระบุเหตุผลใน 

เปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงิน) 

              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่        วันที…่…..… เดือน…………….. พ.ศ………. 
เร่ือง  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.1)   ฉบับเดิม   จ านวน   1  ชุด 
  2. แผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.1)   ฉบับใหม ่  จ านวน   1  ชุด 

  ตามที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย  เงินงบประมาณแผ่นดิน  (หรืองบเงิน
ผลประโยชน)์ ประจ าป ีพ.ศ…………….ในโครงการวิจัยเรื่อง……………………………………………….. 
…………………………………………………จ านวน……………บาท  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่ายเงิน (แบบ วจ.1)  ฉบับเดิม  ตามบันทึกข้อความลงวันท่ี ……นั้น  แต่เนื่องจาก …………………             
……………………..…………………………..….. ข้าพเจ้าจึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงิน  ดังรายละเอียดในแบบ 
วจ.1 ฉบับใหม่ที่แนบมาพร้อมนี ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

                       ลายเซ็น 
(ชื่อ………………นามสกุล……………) 
               หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรณีใช้ไม่หมดให้แจ้งยอด 

                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่                 วันท่ี……..…..เดือน…….……พ.ศ………… 
เร่ือง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย   งวดสุดท้าย                                  
 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย   งวดก่อนสุดท้าย 
2. ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน…………………..ฉบับ 
3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์หรือรายงานผลการวิจัย  1 ชุด 

 
  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัต ิ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (หรืองบเงินผลประโยชน)์  

ประจ าป ี  พ.ศ…………….ตามโครงการวิจัยเรื่อง………………………………………………….....................................  
…………………………………………………………………………………………………………….…………….......... 
ในงวดก่อนสุดท้าย จ านวน………………บาท นั้น ข้าพเจ้าได้ใช้จ่ายเงินงวดก่อนสุดท้ายไปแล้วจ านวน……..............…. 
บาท (คงเหลือ…………………………......…..บาท) ดังรายละเอียดในใบส าคัญรับเงินที่แนบมาพร้อมนี ้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย จ านวน……………….บาท 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง  ๆ ดังนี ้

หมวดค่าตอบแทน  จ านวน………………………….บาท 
     หมวดค่าใช้สอย  จ านวน………………………….บาท 
      หมวดค่าวัสด ุ  จ านวน………………………….บาท 
      หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน………………………….บาท 
       หมวดค่าครุภัณฑ ์(ถ้าม)ี จ านวน………………………….บาท 
จากการด าเนินการวิจัยถึงปัจจุบันได้ผลงาน ดังรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์หรือรายงานผลการวิจัย ที่แนบมานี ้ 
 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
              ลายเซ็น 
        (ชื่อ……………นามสกุล…..……..) 
                  หัวหน้าโครงการวิจัย   
 
           



      กรณีใช้ไม่หมดให้แจ้ง
ยอด 

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง     
ที ่             วันท่ี…...……..เดือน………..…พ.ศ………… 

เร่ือง   ขอส่งสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย  และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์หรือรายงานผลการวิจัย   6 ชุด   
 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดสุดท้าย 
  2. ใบส าคัญรับเงินจ านวน………………………ฉบับ 

      3. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน  (แบบ วจ.2)  จ านวน     1 ชุด 
              4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์หรือรายงานผลการวิจัยจ านวน     6 ชุด 

 
    ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัเงินงบประมาณแผ่นดิน (หรืองบเงินผลประโยชน)์
ประจ าป ี  พ.ศ…………….ตามโครงการวิจัยเรื่อง……………………………………………………..................................  
…………………………………………………………………………………………………………….……………............ 
ในงวดสุดท้าย จ านวน……………………บาท นั้น ข้าพเจ้าได้ใช้จ่ายเงนิงวดสุดท้ายไปแล้วจ านวน…………................... 
บาท (คงเหลือ…....…………………………................บาท) ดังรายละเอียดในใบส าคัญรับเงิน  และสรุปการใช้จ่ายเงิน
โครงการวิจัย ดังรายละเอียดในแบบ  วจ.2  ที่แนบมาพร้อมนี ้ (กรณีมีเงินเหลือ…............………..ข้าพเจ้าขอคืนเงินส่วนท่ี
เหลือ จ านวน…...................………..บาท เพื่อส่งคืนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลต่อไป) จากการด าเนินการวิจัยถึงปัจจุบัน
ได้ผลงาน ดังรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์หรือรายงานผลการวิจัย ที่แนบมานี ้ 
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
              ลายเซ็น 
        (ชื่อ……………นามสกุล…..……..) 
                   หัวหน้าโครงการวิจัย             
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                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง    
ที ่         วันที…่…..….เดือน………………พ.ศ……….. 
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดที ่1  ส่วนท่ีเหลือ 

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย  งวดที ่1 (ฉบับเดิม) 

  ตามที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(หรือเงินผลประโยชน์) ประจ าป ีพ.ศ. ……...……  ในโครงการวิจัยเรื่อง…………………………………..........................… 
………………………………......……งวดที ่1  ไปแล้ว    จ านวน ……….....….....……บาท  คิดเป็นร้อยละ ……….……… 
 ของเงินอุดหนุนการวิจัย      เพือ่ให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด      ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวด
ที ่ 1  ส่วนท่ีเหลือ  จ านวน…………….บาท  คิดเป็นร้อยละ ……………...ของเงินอุดหนุนการวิจัย   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ตามหมวดต่าง  ๆ ดังนี ้
  หมวดค่าตอบแทน  จ านวน…………………..บาท 
  หมวดค่าใชส้อย  จ านวน…………………..บาท 
  หมวดค่าวัสด ุ  จ านวน…………………..บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน…………………..บาท 
  หมวดครุภัณฑ ์(ถ้าม)ี จ านวน…………………..บาท 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

     ลายเซ็น 
(ชื่อ…………….สกุล…………..) 
          หัวหน้าโครงการวิจัย 

      
 
 
 
 
 



ระบุเหตุผล 

                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง    
ที ่         วันที…่….….เดือน………………พ.ศ……….. 
เร่ือง    ขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยและการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 

เรียน   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช / ด) จ านวน 1 ชุด 
  2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ.2)   จ านวน    1  ชุด 

  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย   เงินงบประมาณแผ่นดิน (หรืองบเงินผลประโยชน)์  
ประจ าป ีพ.ศ……………. เพื่อด าเนินการในโครงการวิจัยเรื่อง……………….....................................…………………….. 
…………….โดยได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว   จ านวน……….........…..งวด    รวมเป็นเงิน…........…………………..บาท 
คงเหลือเงินจ านวน………………….บาท    ดังรายละเอียดในแบบ วจ.2  ที่แนบมาพร้อมนี ้  ข้าพเจ้าคาดว่าการด าเนินการ
วิจัยและการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยอาจไม่เสร็จสิ้น  ณ วันส้ินสุดรอบปีงบประมาณแผ่นดิน (หรืองบเงินผลประโยชน)์  
เนื่องจาก ………………………………………………………………………….........................................……………….. 
จึงขออนุญาตขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย และการเบิกจ่ายเงินส่วนท่ีเหลือของโครงการวิจัยนี้ต่อไปจนถึง         
วันท่ี….…….เดือน………………พ.ศ…………. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

    ลายเซ็น 
(ชื่อ…………….สกุล…………..) 
          หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

 

 

 
 


