ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การใหบริการวิชาการ
พ.ศ. 2544
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการใหบริการวิชาการ
อาศัยความตามมาตรา 14 (11) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัย
ทักษิณจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณวาดวยการใหบริการวิชาการ
พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชบังคับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีขอขัดแยง ขอสงสัยหรือปญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดี
เปนผูวินิจฉัย สั่งการ และใหถือเปนที่สุด
หมวด 1
ขอความทัว่ ไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“หนวยงาน” หมายถึง สวนราชการตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 หรือสวนราชการในสังกัดของสวนราชการดังกลาว

-2“คณะกรรมการประจําหนวยงาน” หมายถึง คณะกรรมการประจําสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 และใหรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
กรณีหนวยงานเปนสวนราชการในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
หรือ
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน กรณีหนวยงานเปนสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี
“บริการวิชาการ” หมายถึง บริการวิชาการแกหนวยงานในมหาวิทยาลัยซึ่ง
จายคาบริการวิชาการจากเงินรายไดของหนวยงาน หรือบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชน อันกอใหเกิดประโยชนแกสังคมและกอใหเกิดรายไดจากการบริการ ไมรวมรายไดจากการจัด
การศึกษาภาคปกติ ภาคสมทบและภาคพิเศษ ไมรวมคาเชาอาคารและสถานที่
“คาบริการวิชาการ” หมายถึง เงินที่ผูรับบริการวิชาการตองจายใหมหาวิทยาลัย
ตามที่หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
“คาธรรมเนียมบริการวิชาการ” หมายถึง เงินที่ผูรับบริการวิชาการตองจายให
มหาวิทยาลัย โดยที่กําหนดไวไมต่ํากวารอยละ 15 ของคาบริการวิชาการ
“เงินสะสม” หมายถึง เงินสะสมของโครงการบริการวิชาการนั้น ๆ ตามระเบียบ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“เงินรายไดจากการบริการวิชาการ” หมายถึง เงินที่เรียกเก็บจากผูขอรับบริการ
ซึ่งแยกไดเปนสองสวนคือ คาบริการวิชาการกับคาธรรมเนียมบริการวิชาการ และยังรวมถึงเงินที่มี
ผูบริจาคหรือมอบใหทางราชการเพื่อจายในการบริการวิชาการ และ/หรือเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม
เพื่อหารายไดสําหรับใชในการจัดบริการวิชาการ
“รายไดสุทธิ” หมายถึง ผลตางสุทธิของเงินรายไดที่เรียกเก็บจากการบริการวิชาการ
กับคาใชจายที่เกิดขึ้นของแตละโครงการบริการวิชาการ การคํานวณรายไดสุทธิอาจคิดคํานวณเมื่อสิ้นสุด
โครงการหรือเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกป
“กองทุนบริการวิชาการ” หมายถึง เงินที่รวบรวมมาจากการบริการวิชาการ
เขาเปนกองทุน วัตถุประสงคเพื่อใชบริหารการบริการวิชาการ

-3ขอ 5 การบริการวิชาการแบงไดเปน 8 ประเภท ดังนี้
5.1 การวิเคราะห ทดสอบ หรือการตรวจซอม
5.2 การใหบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ
5.3 การจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
5.4 การใหบริการจัดฝกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
การวาจาง
5.5 การสํารวจ การวางแผน การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการวาจาง
5.6 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม
5.7 การวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ หรือผลิต
5.8 การอื่น ๆ เชน การใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําแกผูประกอบการ หรือการให
บริการขอมูล เปนตน
หมวด 2
การดําเนินงาน
ขอ 6 ใหหนวยงานเสนอโครงการบริการวิชาการที่แสดงขั้นตอน วิธีการดําเนินการ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเงินของโครงการ และระบบบริหารและการจัดการ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหนวยงาน แลวเสนออธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
จากนั้นใหหนวยงานจัดตั้งกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
กรรมการอื่นจํานวนหนึง่ ถึงสามคน
กรณีที่มีความจําเปนตองมีกรรมการมากกวาจํานวนที่ระบุในวรรคตนใหขออนุมัติ
ตออธิการบดี
ขอ 7 ใหคณะกรรมการบริหารโครงการเปนผูรับผิดชอบในการติดตอรับงาน กําหนด
แผนงาน งบประมาณดําเนินงาน บุคลากร ตลอดจนอํานวยการในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ
และอุปกรณ

-4ขอ 8 งานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานพิจารณารับใหบริการตองเปนงาน
ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ ตอไปนี้
8.1 งานที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการที่หนวยงานนัน้ รับผิดชอบ
8.2 งานซึ่งมีแผนดําเนินการที่สอดคลอง สงเสริม และไมเปนอุปสรรคตองานประจํา
8.3 งานที่ไดรับคาบริการซึ่งกอใหเกิดรายได หรือเพียงพอกับคาใชจายตาง ๆ
ในการใหบริการ
ขอ 9 การกําหนดคาบริการวิชาการอาจกระทําไดสองลักษณะ
9.1 มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเปนผูกาํ หนดคาบริการวิชาการ
9.2 ผูขอรับบริการเปนผูเสนอคาบริการวิชาการ
ขอ 10 กรณีที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเปนผูกําหนดคาบริการวิชาการ ใหผขู อรับบริการ
ตองจายดังนี้
10.1 คาบริการวิชาการ
10.2 คาธรรมเนียมบริการวิชาการ
ขอ 11 คาบริการวิชาการตามขอ 10.1 ตองครอบคลุมคาใชจายตอไปนี้
11.1 คาตอบแทนบุคลากรที่เกีย่ วของ
11.2 คาวัสดุที่ประมาณวาตองจายจริง
11.3 คาเสื่อมราคาทรัพยสินที่ใช
11.4 คาใชสถานที่
11.5 คาใชจายอื่น ๆ ซึ่งประเมินตามที่ตองจายจริง
11.6 คาสํารองจาย รอยละ 10 ของคาใชจายตามขอ 11.1 ถึงขอ 11.5
ขอ 12 คาธรรมเนียมบริการวิชาการตามขอ 10.2 ใหกําหนดไมต่ํากวารอยละ 15 ของ
คาบริการตามขอ 11
ขอ 13 กรณีที่ผูขอรับบริการวิชาการเปนผูเสนอคาบริการวิชาการ ใหหนวยงานพิจารณา
รับงานที่ไดคาบริการวิชาการไมต่ํากวากรณีที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเปนผูกําหนด โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน

-5กรณีที่ผูขอรับบริการวิชาการมีหลักการเสนอคาใชจายเปนอยางอื่น ใหหนวยงาน
พิจารณาเสนอใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ 14 เงินคาบริการวิชาการในขอ 10.1 ใหถือเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประเภท
เงินรับฝาก สวนเงินคาธรรมเนียมบริการวิชาการใหโอนเปนเงินรายไดประเภทรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย
สําหรับใชในกิจการกองทุนบริการวิชาการ
ขอ 15 การอนุมัติและการสั่งจาย
15.1 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของโครงการซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
อํานาจอนุมัติ และสั่งจายเงินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน หรือคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานกําหนด
15.2 ใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ/การบริการ เปนผูลงชื่อรับเงิน
ในเอกสารการเงิน และควบคุมการจายเงินใหเปนไปตามโครงการบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัติ และ
ตามหลักเกณฑการจายตามขอ 17.4
กรณีการจายเงินคาครุภัณฑ ใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ/
การบริการสงหลักฐานการจายเงินซื้อครุภัณฑและสงมอบครุภัณฑนั้น ใหสวนราชการลงทะเบียน
ครุภัณฑตอไป
ขอ 16 การรับงานบริการวิชาการใหหนวยงานเซ็นสัญญาลงนามในนามของหนวยงาน
หรือมหาวิทยาลัย และกรณีมีความเสียหายใหหนวยงานรับผิดชอบคาใชจายและคาปรับที่เกิดขึ้น
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการจายคาปรับตามสัญญาในขอ 18.5
หมวด 3
เกณฑคาใชจา ย
ขอ 17 การจัดสรรเงินคาบริการวิชาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
17.1 โอนเปนเงินประเภทรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในกองทุนบริการ
วิชาการตามอัตราดังนี้

-617.1.1 กรณีที่มิไดใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย รอยละ 5
17.1.2 กรณีใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย รอยละ 15
17.2 หักไวสํารองจายไมต่ํากวารอยละ 10
17.3 สวนเงินที่เหลือจากขอ 17.1 และ/หรือ 17.2 ใหนําไปใชจายเพื่อดําเนินการ
บริการวิชาการ
17.4 การจายเงินเพื่อการดําเนินการบริการวิชาการใหจายตามหลักเกณฑการจาย
ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินกําหนด ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการมีเ หตุผลและ
ความจําเปนที่ตองกําหนดเกณฑการจาย หรืออัตราการจายตางไปจากที่คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพยสินกําหนด ใหคณะกรรมการประจําหนวยงานนั้นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการจาย และ/หรือ
อัตราการจายไดตามความเหมาะสมของการบริการ ทั้งนี้ตองจายภายในวงเงินที่เหลือตามขอ 17.3
ขอ 18 การกําหนดเกณฑการจาย
18.1 กรณีที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเปนผูกําหนดคาบริการวิชาการใหจาย
คาใชจายไดตามรายการและวงเงิน ไมเ กิน ที่ประมาณการไวใ นขอ 11.1 ถึง ขอ 11.5 โดยใหจา ย
คาตอบแทนแกบุคลากรไดไมเกินรอยละ 60 ของเงินคาบริการวิชาการทั้งหมด หากมีคาใชจายใดที่
จําเปนโดยมิไดประมาณการไวหรือประมาณการไวไมพอ ใหขออนุมัติอธิการบดีเพื่อจายจากรายการ
คาสํารองจาย
18.2 กรณีที่ผูเขารับบริการวิชาการเปนผูเสนอคาบริการวิชาการเอง ใหจาย
คาใชจายไดตามรายการและวงเงินไมเกินที่ประมาณการไว ในขอ 11.1 ถึงขอ 11.5 โดยจายคาตอบแทน
แกบุคลากรไดไมเกินรอยละ 60 ของคาบริการวิชาการทั้งหมด หากมีคาใชจายใดที่จําเปนโดยมิได
ประมาณการไวหรือประมาณไวไมพอใหขออนุมัติอธิการบดีเพื่อจายจากรายการสํารองจาย
18.3 เงินคาธรรมเนียมบริการวิชาการ ในขอ 10.2 และเงินคาใชสถานที่ในขอ
11.4 เปนเงินรายไดอื่นของมหาวิทยาลัย และใหนําเงินคาเสื่อมราคาทรัพยสิน เงินคาตอบแทนที่เหลือ
เงินคาวัสดุที่เหลือ เงินคาใชจายอื่นที่เหลือและเงินคาสํารองจายที่เหลือ สมทบเปนเงินสะสมของ
โครงการ

-718.4 กรณีที่คาใชจายของการบริการวิชาการสูงกวารายรับ ใหหักจากคาตอบแทน
บุคลากร คาสํารองจายที่เหลือ เงินสะสมของโครงการ/หนวยงานหรือกองทุนบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตามลําดับ
18.5 กรณีท่ตี องจายคาปรับตามสัญญา และโครงการฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาปรับไดใหขอสนับสนุนจากกองทุนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ขอ 19 คาธรรมเนียมบริการวิชาการที่เหลือ หลังจากสมทบเงินรายไดสวนกลางตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหนํามาจัดสรรตามหลักเกณฑ ดังนี้
19.1 ใหหนวยงานที่บุคลากรในสังกัดเขารวมในการบริการตามสัดสวนของ
คาตอบแทนบุคลากรหนวยงานนั้นตอคาใชจายทั้งหมด
19.2 สวนที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 19.1 ใหจัดเปนเงินสะสมของโครงการ/
การบริการวิชาการ
ขอ 20 เมื่อไดดําเนินการและจายเงินไปตามวัตถุประสงคของโครงการแลว ปรากฏวา
มีเงินเหลือจาย อาจจัดสรรเงินที่เหลือเพื่อสนับสนุนงานของหนวยงาน หรือจัดเปนเงินสะสมของ
โครงการ/การบริการวิชาการ
หมวด 4
การบริหารเงินรายไดจากการบริการวิชาการ
ขอ 21 หนวยงานที่ใหบริการวิชาการสามารถนําเงินรายไดจากการบริการวิชาการไปใชจา ย
หรือ กอ หนี้ผูก พัน ไดต ามที่ไ ดรับ อนุมัติ และตอ งใชจา ยหรือ กอ หนี้ผูก พัน ตามวัต ถุป ระสงคข อง
การบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัตินั้น โดยประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ/การบริการวิชาการ
เบิกเงินที่กําหนดไวตามขอ 18 ไปดําเนินการในลักษณะการเหมาจายได ดังนี้
21.1 กรณีที่มิไดใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ใหเบิกไดไมเกินรอยละ 85
ของเงินรายรับในการบริการนั้น

-821.2 กรณีที่ใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ใหเบิกไดไมเกินรอยละ 75 ของ
เงินรายรับในการบริการนั้น
การเบิกเงินไปจายตามขอ 21.1 หรือขอ 21.2 ใหประธานกรรมการบริหารประจํา
หนวยงานเบิกเงินไปเทาที่จําเปน ตามจํานวนเงินและเวลาที่กําหนดไววา ตองจาย
ขอ 22 ใหหนวยงานแสดงรายงานการเงินของโครงการบริการวิชาการ ในกรณีที่เปน
โครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน ใหแสดงบัญชีรายรับรายจายสุทธิภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุด
โครงการ และกรณีที่เปนโครงการตอเนื่องใหแสดงภายในเดือนกรกฎาคมของปนั้น ๆ โดยเสนอตอ
อธิการบดี
ขอ 23 รายไดสุทธิของการบริการวิชาการใหหนวยงานนํามาจัดสรรดังนี้ สมทบเปนเงิน
สะสมโครงการบริการวิชาการหรือหนวยงาน ในสัดสวนไมเกินรอยละ 60 สนับสนุนเปนกองทุนบริการ
วิชาการของหนวยงาน ในสัดสวนไมเกินรอยละ 25 และที่เหลือสงเปนรายไดของมหาวิทยาลัยใน
สัดสวนรอยละ 15
หมวด 5
การรายงาน
ขอ 24 ใหหัวหนาโครงการ/การบริการวิชาการ หรือผูรับผิดชอบการใหการบริการวิชาการ
จัดทํารายงานการรับจายเงิน ผลสัมฤทธิ์ ปญหา/อุปสรรค ความเสียหาย (กรณีที่มี) และขอเสนอแนะ
ของการใหบริการวิชาการเสนออธิการบดีผานหัวหนาหนวยงานทุก 6 เดือนนับแตวนั เริม่ ใหบริการวิชาการ
และภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
ขอ 25 การบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญา ใหคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ที่รับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานกอนเซ็นสัญญา และ
ใหหนวยงานรายงานความกาวหนาของงานใหอธิการบดีตามงวดงาน และจัดทําการรับจายเงินเสนอ
ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยรายงานผานคณะกรรมการประจําหนวยงาน

-9ขอ 26 ใหอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานการบริการวิชาการหรือบริการวิชาการพิเศษ
ตอสภามหาวิทยาลัยปละหนึ่งครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2544

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
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แบบประมาณคาใชจายโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
2. ผูขอรับบริการ/ผูว าจาง ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
3. ผูรับงาน/หนวยงาน …………………………………………………………………………………..
คณะทํางาน หัวหนาโครงการ ……………………………………………………………………….
ที่ปรึกษา ……………………………………………………………………………….
ผูรวมงาน ………………………………………………………………………………
4. เริ่มโครงการวันที่ ……………………………… สิ้นสุดโครงการวันที่ ……………………………...
5. งบประมาณ/คาจางที่ไดรับทั้งหมด …………………………………………………………. (บาท)
6. งบประมาณคาใชจายทัง้ โครงการ …………………………………………………………... (บาท)
6.1 คาตอบแทนคณะทํางานรอยละ ….. ของทัง้ หมด (ไมเกินรอยละ 70) เปนเงิน …...…. (บาท)
1) ชื่อ ……………………………………. ……………………………..…………. (บาท)
2) ชื่อ ……………………………………. ……………………………..…………. (บาท)
3) ชื่อ ……………………………………. ……………………………..…………. (บาท)

- 11 6.2 คาใชจา ยในการดําเนินการ เปนเงิน ………………………………………………….. (บาท)
1) คาวัสดุ ………………………………………. ………………………………… (บาท)
2) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน ……………………… ..……………………………….. (บาท)
3) คาใชสถานที่ ………………………………… .....…………………………….. (บาท)
4) คาสาธารณูปโภค …………………………… ..……………………………….. (บาท)
5) คาใชจายอื่น ………………………………… ..……………………………….. (บาท)
6.3 คาสํารองจายรอยละ 10 ของขอ 6.1 และ 6.2 ………………………………………… (บาท)
6.4 คาธรรมเนียมบริการวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 15 ของขอ 6.1 6.2 และ 6.3 ……… (บาท)
7. สรุปเทียบคาบริการ
คาธรรมเนียมบริการวิชาการ

คาบริการวิชาการ
คาสํารองจาย คาดําเนินการ (คาตอบแทน)
(ไมเกิน 70%)

รวม
100 %
100 %
100 %

8. จัดสรรเงินคาสํารองจายใหหนวยงานตาง ๆ ในกรณีมีบุคลากรหลายหนวยงาน ดังนี้
ตัวอยาง จัดสรรสํารองจาย 9,000 บาท

คาตอบแทน
สัดสวน
จัดสรร

หนวยงาน ก
12,000
0.4
3,600

หนวยงาน ข
8,100
0.27
2,430

หนวยงาน ค
9,900
0.33
2,970

หนวยงาน ง
30,000
1.0
9,000

- 12 9. ความเห็นของหัวหนาภาควิชา ผูรับผิดชอบการบริการวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ……………………. หัวหนาภาควิชา ……………. ผูรับผิดชอบ
10. ความเห็นของคณะกรรมการประจําหนวยงานในการประชุมครั้งที…
่ วันที…
่ . เดือน…… พ.ศ. …
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ……………………. คณบดีคณะ ….……………. ผูรับผิดชอบ
11. ความเห็นของอธิการบดี/ผูที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีเกินอํานาจของคณบดีมีการเซ็นสัญญาใน
ระดับมหาวิทยาลัย
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ……………………. อธิการบดี/ผูที่ไดรับมอบหมาย
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แบบการเขียนโครงการ
1. ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………........
2. ชื่อสวนราชการ ………………………………………………………………………………………
3. สถานที่ตงั้ ……………………………………………………………………………………………
4. ผูรับผิดชอบโครงการ ………………………………………………………………………………..
5. คณะกรรมการบริหารโครงการ ………………………………………………………………………
6. หลักการและเหตุผล …………………………………………………………………………………
7. วัตถุประสงค …………………………………………………………………………………………
8. เปาหมาย …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
10. วิธีการดําเนินงาน ……………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………..
11. งบประมาณการดําเนินงาน ………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………..
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ ………………………………………………………………………………..
…..…………………………………………………………………………………………………..

