
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง ระเบียบการขอใชบริการจัดเล้ียงสําหรับหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร 

 

..................................................................................................... 
 
   

   ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหบริการใชหองประชุมและ
ใหบริการจัดเลี้ยงสําหรับหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ นั้น บัดนี้ คณะฯ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบเพ่ือให
เกิดความเรียบรอยและเพ่ือใหการบริหารงบประมาณของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 

1. ขอแจงยกเลิก ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ระเบียบการ
ขอใชบริการจัดเลี้ยงสําหรับหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร (ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร  เลขท่ี 0211) และใหใชประกาศฯ ฉบับนี้แทน 

2. หองประชุมดังกลาวมีไวเพ่ือการประชุม การรับรองแขกและกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนวัตถุประสงคหลัก หากคณะหรือหนวยงาน
อ่ืน ๆ จะขอใชหองไดเม่ือวางจากงานของคณะฯ แลวเทานั้น   

3. การใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น ใหบริการ
เฉพาะการประชุมราชการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตรเทานั้น   

4. กรณีการประชุม, การเลี้ยงรับรองหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจกรรมบริการวิชาการใหกับ
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกคณะฯ ใหหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง 

5. การใหบริการจัดเล้ียงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น พรอม
เบิกจาย จะใหบริการเฉพาะการจัดประชุมราชการ ท่ีเกิดข้ึนภายในคณะวิทยาศาสตร 
เทานั้น รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานคณะวิทยาศาสตร 
5.2 ประชุมคณบดีและทีมบริหาร 
5.3 ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 
5.4 ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชายอย (ภาควิชาเดิม/สาขาวิชาเดิม) 
5.5 การรับและมอบทุนตาง ๆ 
5.6 การตอนรับแขกหรือผูมาเยี่ยมคณะฯ/สาขาวิชา 
5.7 การสอบวิทยานิพนธ (เฉพาะกรรมการสอบและผูสอบปองกันวิทยานิพนธ เทานั้น) 
5.8 ประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการเห็นชอบจากผูบริหารคณะฯ หรือหัวหนาสาขาวิชา 

6. ระเบียบการขอรับบริการจัดเลี้ยง  
6.1 กรณีเปนการขอรับบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหาร

เย็น พรอมเบิกจาย ในขอ 5.1 – 5.7 นั้น ผูประสานงานการประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหนวยงาน / ผูประสานงานสาขา สามารถดําเนินการขอใชบริการผานระบบการจอง
หองประชุมออนไลน https://scmis.sci.psu.ac.th/reservationroom/index.asp 

 

https://scmis.sci.psu.ac.th/reservationroom/index.asp


 
 
 

6.2 กรณีการขอรับบริการจัดเลี้ยงรับรองอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหาร
เย็น สําหรับการประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในขอ 5.8 นั้น จะตองผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารคณะฯ / หัวหนาสาขาสาขาวิชา กอน โดยการขออนุมัติผานแบบฟอรมการขอ
อนุมัติจัดเลี้ยง https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8 

6.3 การขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น ขอให
ผูใชเขาระบบการจองหองออนไลน เพ่ือดําเนินการลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ และ
กรณียกเลิกการจัดเล้ียง กรุณาแจงยกเลิกลวงหนา 1 วันทําการกอนวันประชุม หากไม
มีการแจงยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ผูขอใชบริการรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

6.4 การขอรับบริการจัดเลี้ยงทุกครั้ง ผูขอรับบริการตองแจงจํานวนพรอมรายชื่อผูเขารวม
ประชุมในระบบการจองหองออนไลนทุกครั้ง เพ่ือใชแนบเปนหลักฐานการเบิกจาย 

6.5 ระยะเวลาท่ีกําหนดและการใหบริการจัดเลี้ยงรับรอง 
     - การขอใชบริการชวงเชาตั้งแต 2 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางเชา 
     - การขอใชบริการชวงเชาตั้งแต 3 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางเชาและอาหาร
กลางวัน 
     - กรณีขอใชบริการชวงเวลา 11.30 – 13.00 น. ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
     - การขอใชบริการชวงบายตั้งแต 2 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางบาย 
     - กรณีขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารเย็นตองเปนประชุมท่ีสืบเนื่องและมีเหตุจําเปนท่ีตองจัด 
ไมนับรวมการเลี้ยงรบัรองแขก  
6.6 อัตราการเบิกจายคาบริการจดัเลี้ยง 

 

ประเภท อัตราคาอาหาร ระดับการประชุม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(เครื่องดื่ม + ขนม) 
ไมเกิน 30 บาท/คน/ม้ือ การประชุมทุกระดับ 

คาอาหารกลางวัน 
หรือ 

อาหารเย็น  

ไมเกิน 70 บาท/คน/ม้ือ - การประชุมท่ีระบุไวในขอ 5.2 – 5.7 
 

ไมเกิน 120 บาท/คน/ม้ือ - การประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานคณะฯ 
- การจัดประชุมคณะกรรมการท่ี มีผูท รงคุณ วุฒิ
ภายนอกของคณะฯ หรือมีคณบดีเปนประธาน 

ไมเกิน 150 บาท/คน/ม้ือ - การเลี้ยงรับรองแขกผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากรระดับสูง 
ของคณะฯ 
- การรับรองแขกของคณะฯ หรือแขกชาวตางประเทศ 

 
 

6.7 การขอศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก โดยการขอความอนุเคราะหมายังคณะฯ 
สามารถรับบริการไดในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท/โครงการและไมเกินคนละ 20 บาท 
โดยขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีไป 

 
 

https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8


 
 

 หมายเหตุ   
 -  ขอความรวมมือแจงระยะเวลาในการขอใชและจํานวนผูเขารวมประชุมตามความเปนจริง 
  - หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน ผูใหบริการขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหบริการ *** 
    - เนื่องดวยจํานวนเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยงท่ีใหบริการมีจํานวนจํากัด ขออนุญาตขอใหบริการโดยการจัดเตรียม
อาหารและอุปกรณตาง ๆ ไวในจุดใหบริการของหองประชุม และขอความรวมมือผูเขารวมประชุมโปรดบริการ
ตนเอง 
     - กรณีขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารเย็น พรอมเบิกจาย จะตองเปนกรณีตอเนื่องจากท่ีประชุมราชการและมี
เหตุจําเปนตองขอใหจัดอาหารเย็นเทานั้น กรณีเปนการเลี้ยงรับรองแขก ไมสามารถเบิกจายจากเงินหมวดนี้ได 

  
 
 

   ท้ังนี้ ระเบียบการขอใชบริการจัดเลี้ยง ท่ีอยูนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณบดี รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีท่ีกํากับดูแลงานจัดเลี้ยง เปนผูพิจารณา และหากตองการทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติมกรุณาติดตอเจาหนาท่ีจัดเลี่ยง คุณวราพร การันสันติ, คุณอรวรรณ สุขเกษม, คุณสุปราณี สํานักพงษ 
งานบริการกลาง โทร. 0 7428 8090 - 1  
 

ประกาศฉบับใดท่ีขัดหรือแยงกับฉบับนี้ ใหใชฉบับนี้แทน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน เมษายน พ.ศ.  2565 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            QR CODE สาํหรับขออนุมัตจิัดเลี้ยง  
                  กรณีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ 5.1 – 5.7 
 
 



 

(สําเนา) 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง ระเบียบการขอใชบริการจัดเล้ียงสําหรับหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร 

 
 

..................................................................................................... 
 
   

   ตามท่ี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหบริการใชหองประชุมและ
ใหบริการจัดเลี้ยงสําหรับหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ นั้น บัดนี้ คณะฯ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบเพ่ือให
เกิดความเรียบรอยและเพ่ือใหการบริหารงบประมาณของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 

1. ขอแจงยกเลิก ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ระเบียบการ
ขอใชบริการจัดเลี้ยงสําหรับหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตร (ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร  เลขท่ี 0211) และใหใชประกาศฯ ฉบับนี้แทน 

2. หองประชุมดังกลาวมีไวเพ่ือการประชุม การรับรองแขกและกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนวัตถุประสงคหลัก หากคณะหรือหนวยงาน
อ่ืน ๆ จะขอใชหองไดเม่ือวางจากงานของคณะฯ แลวเทานั้น   

3. การใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น ใหบริการ
เฉพาะการประชุมราชการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอยู ในความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตรเทานั้น   

4. กรณีการประชุม, การเลี้ยงรับรองหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนกิจกรรมบริการวิชาการใหกับ
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกคณะฯ ใหหนวยงานนั้นเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง 

5. การใหบริการจัดเล้ียงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น พรอม
เบิกจาย จะใหบริการเฉพาะการจัดประชุมราชการ ท่ีเกิดข้ึนภายในคณะวิทยาศาสตร 
เทานั้น รายละเอียดดังนี้ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานคณะวิทยาศาสตร 
5.2 ประชุมคณบดีและทีมบริหาร 
5.3 ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 
5.4 ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชายอย (ภาควิชาเดิม/สาขาวิชาเดิม) 
5.5 การรับและมอบทุนตาง ๆ 
5.6 การตอนรับแขกหรือผูมาเยี่ยมคณะฯ/สาขาวิชา 
5.7 การสอบวิทยานิพนธ (เฉพาะกรรมการสอบและผูสอบปองกันวิทยานิพนธ เทานั้น) 
5.8 ประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการเห็นชอบจากผูบริหารคณะฯ หรือหัวหนาสาขาวิชา 

6. ระเบียบการขอรับบริการจัดเลี้ยง  
6.1 กรณีเปนการขอรับบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหาร

เย็น พรอมเบิกจาย ในขอ 5.1 – 5.7 นั้น ผูประสานงานการประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหนวยงาน / ผูประสานงานสาขา สามารถดําเนินการขอใชบริการผานระบบการจอง
หองประชุมออนไลน https://scmis.sci.psu.ac.th/reservationroom/index.asp 

6.2 กรณีการขอรับบริการจัดเลี้ยงรับรองอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหาร
เย็น สําหรับการประชุมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในขอ 5.8 นั้น จะตองผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารคณะฯ / หัวหนาสาขาสาขาวิชา กอน โดยการขออนุมัติผานแบบฟอรมการขอ
อนุมัติจัดเลี้ยง https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8 

 

https://scmis.sci.psu.ac.th/reservationroom/index.asp
https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8


 
6.3 การขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันและอาหารเย็น ขอให

ผูใชเขาระบบการจองหองออนไลน เพ่ือดําเนินการลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ และ
กรณียกเลิกการจัดเล้ียง กรุณาแจงยกเลิกลวงหนา 1 วันทําการกอนวันประชุม หากไม
มีการแจงยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ผูขอใชบริการรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

6.4 การขอรับบริการจัดเลี้ยงทุกครั้ง ผูขอรับบริการตองแจงจํานวนพรอมรายชื่อผูเขารวม
ประชุมในระบบการจองหองออนไลนทุกครั้ง เพ่ือใชแนบเปนหลักฐานการเบิกจาย 

6.5 ระยะเวลาท่ีกําหนดและการใหบริการจัดเลี้ยงรับรอง 
     - การขอใชบริการชวงเชาตั้งแต 2 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางเชา 
     - การขอใชบริการชวงเชาตั้งแต 3 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางเชาและอาหาร
กลางวัน 
     - กรณีขอใชบริการชวงเวลา 11.30 – 13.00 น. ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
     - การขอใชบริการชวงบายตั้งแต 2 ชม.ข้ึนไป ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารวางบาย 
     - กรณีขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารเย็นตองเปนประชุมท่ีสืบเนื่องและมีเหตุจําเปนท่ีตองจัด 
ไมนับรวมการเลี้ยงรบัรองแขก  
6.6 อัตราการเบิกจายคาบริการจดัเลี้ยง 

ประเภท อัตราคาอาหาร ระดับการประชุม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(เครื่องดื่ม + ขนม) 
ไมเกิน 30 บาท/คน/ม้ือ การประชุมทุกระดับ 

คาอาหารกลางวัน 
หรือ 

อาหารเย็น  

ไมเกิน 70 บาท/คน/ม้ือ - การประชุมท่ีระบุไวในขอ 5.2 – 5.7 
 

ไมเกิน 120 บาท/คน/ม้ือ - การประชุมคณะกรรมการประจาํสวนงานคณะฯ 
- การจัดประชุมคณะกรรมการท่ี มีผูท รงคุณ วุฒิ
ภายนอกของคณะฯ หรือมีคณบดีเปนประธาน 

ไมเกิน 150 บาท/คน/ม้ือ - การเลี้ยงรับรองแขกผูทรงคุณวุฒิ/วิทยากรระดับสูง 
ของคณะฯ 
- การรับรองแขกของคณะฯ หรือแขกชาวตางประเทศ 

 

6.7 การขอศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก โดยการขอความอนุเคราะหมายังคณะฯ 
สามารถรับบริการไดในวงเงินไมเกิน 1,500 บาท/โครงการและไมเกินคนละ 20 บาท 
โดยขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีไป 

 หมายเหตุ   
 -  ขอความรวมมือแจงระยะเวลาในการขอใชและจํานวนผูเขารวมประชุมตามความเปนจริง 
  - หากผูขอใชบริการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวขางตน ผูใหบริการขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหบริการ *** 
    - เนื่องดวยจํานวนเจาหนาท่ีฝายจัดเลี้ยงท่ีใหบริการมีจํานวนจํากัด ขออนุญาตขอใหบริการโดยการจัดเตรียม
อาหารและอุปกรณตาง ๆ ไวในจุดใหบริการของหองประชุม และขอความรวมมือผูเขารวมประชุมโปรดบริการ
ตนเอง 
     - กรณีขอใชบริการจัดเลี้ยงอาหารเย็น พรอมเบิกจาย จะตองเปนกรณีตอเนื่องจากท่ีประชุมราชการและมี
เหตุจําเปนตองขอใหจัดอาหารเย็นเทานั้น กรณีเปนการเลี้ยงรับรองแขก ไมสามารถเบิกจายจากเงินหมวดนี้ได 

  



 
 

   ท้ังนี้ ระเบียบการขอใชบริการจัดเลี้ยง ท่ีอยูนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณบดี รองคณบดีหรือผูชวยคณบดีท่ีกํากับดูแลงานจัดเลี้ยง เปนผูพิจารณา และหากตองการทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติมกรุณาติดตอเจาหนาท่ีจัดเลี่ยง คุณวราพร การันสันติ, คุณอรวรรณ สุขเกษม, คุณสุปราณี สํานักพงษ 
งานบริการกลาง โทร. 0 7428 8090 - 1  
 

ประกาศฉบับใดท่ีขัดหรือแยงกับฉบับนี้ ใหใชฉบับนี้แทน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน เมษายน พ.ศ.  2565 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.อัญชนา ประเทพ) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            QR CODE สาํหรับขออนุมัตจิัดเลี้ยง  
                  กรณีนอกเหนือจากท่ีระบุไวในขอ 5.1 – 5.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร 0035  

ณ วันท่ี 22 มีนาคม 2565 


