
 

เงินยืมและคืนเงินทดรองจาย 
 

นิยาม 
 เงินยืมทดรองจาย  หมายถึง   เงินที่มหาวิทยาลัยจายใหแกผูยืมเพื่อเปนคาใชจายในกิจการ    

                                   โครงการที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 ผูยืม                  หมายถึง    พนักงานและลกูจางประจําของมหาวิทยาลัยหรือ   

                              บุคคลภายนอก ที่มา ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   

 ใบสําคัญคูจาย     หมายถึง    หลักฐานการจายทีเ่ปนใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานที่แสดงวา 

                              ไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรอืเจาหนี้ตามขอผกูพันแลว 

 

ระเบียบ / ประกาศ / แนวปฏบิตัิ เกี่ยวกบัเงนิยืมทดรองจาย 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

      ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 

 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ เรื่องหลักเกณฑและวิธปีฏบิัติเกี่ยวกบัเงินยมืทดรองจาย

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม-คืนเงินยืมทดรอง  

ตามหนังสือ ศธ 57040102/1381/59 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
 

ขอบเขตผูยืมเงินทดรอง 
 

1.1 ผูที่ไดรับอนมุัติใหไปปฏิบัติงานจากผูบังคบับญัชา กรณีเดินทางไปประชุม สมัมนา ฝกอบรม ดูงาน    

                และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย 

1.2  เจาหนาที่ผูจัดโครงการที่ไดรับมอบหมาย กรณีจัดโครงการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน  

               หรืองานนิทรรศการตาง ๆ 

1.3 เจาหนาที่พัสดุ หรือผูที่เกี่ยวของกับงานที่ใชพัสดุ กรณีจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจางซึ่งไมสามารถ 

               ซื้อ/จางจากรานที่ใหสินเชื่อได 

1.4 ผูวิจัย กรณียืมเงินเพือ่ใชในการวิจัย 

1.5 ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ กรณียืมเงินสําหรับใชในโครงการบริการวิชาการ  

1.6 ผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน กรณียืมเงินเพื่อสํารองจายคาใชจายตาง ๆ  
 

 

 

 



 

ขอกําหนดการยืมเงินทดรอง 

 

 ผูยืมเงินทดรองจายมีสิทธิยืมเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อใชในกิจการของมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย

เทาน้ัน ทั้งน้ีผูยืมจะตองแนบประมาณการหรือแผนการใชจายเงินประกอบการยืมเงินทดรอง        

ดวยทุกครั้ง 

 

 กรณีผูยืมไดรับเงินจากหนวยงานภายนอกใหผูยืมนําสงเงินรายไดเขามหาวิทยาลัยกอน  

    จึงจะยืมเงินทดรองได 
 

 กรณีขอยืมเงินเพื่อทดรองจายโครงการตาง ๆ หากมีงบประมาณการจัดซื้อ และ  การจาง ใหใชวิธีการ

ทางพัสดุ เวนแตไมอาจดําเนินการตามวิธีการพัสดุไดทันหรือไดผลดี ใหสามารถยืมเงินทดรองไป

ดําเนินการไดโดยใหระบุเหตุผลประกอบการยืมดวย 

 

 พนักงานที่มีเงินยืมเงินทดรองคงคางทั้งท่ีครบกําหนดและยังไมครบกําหนดการคืน 

เกิน 2 สัญญาจะไมสามารถยืมเงินทดรองจายสัญญาใหมได  
 

 กรณีมีเหตุผลความจําเปน และหัวหนาหนวยงานใหคํารับรองถึงเหตุผลความจําเปน 

มหาวิทยาลัยฯ จึงจะพิจารณาใหยืมเงินสัญญาใหมเกิน 2 สัญญาได 

 
 

 

วงเงินในการยืมเงินทดรอง  
 

กลุม

ที ่
ตําแหนง 

วงเงินตอ

สัญญา 

   1. รองอธิการบด/ีคณบดี/ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน 

ผูชวยอธิการบดี / รองคณบดี /รองผูอํานวยการศูนย / สถาบัน 

หัวหนาสาขาวิชา หรือเทียบเทา หัวหนาสวน/หนวย/สํานักงานสภา หรือเทียบเทา 

คณาจารย และนักวิจัย พนักงานหรือผูที่มีตําแหนงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

150,000.00 

 

2. พนักงานและลูกจางประจํา พนักงานสัญญาจาง 

2.1 เจาหนาทีบ่รหิารงานทั่วไป 

2.2 พนักงานธุรการ,นักศึกษา 

 

 

  100,000.00 

    50,000.00 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจาย 

            1.  ใบยืมเงินทดรอง ระบุรายละเอียดใหครบถวน 

- ชื่อ – สกลุ /ตําแหนง/ สังกัด/ เบอรโทร. 

- 7 Seqment เพื่อการตรวจสอบงบประมาณ 

- วัตถุประสงคในการยืม / ระบุวันที่ครบกําหนดการคืนเงิน 

- วันที่ตองการรับเช็ค / ระบุการสั่งจายเช็คใหชัดเจน 

- ระบุธนาคาร / เลขที่บัญชี กรณีตองการใหโอนเขาบัญชี ใหเขียนใบนําฝากธนาคาร 

- ผูบังคบับญัชารับรองการยืม 

 

2. เอกสารแนบประกอบการยืมเงินทดรอง 

- หนังสือขออนุมัตกิารเดินทาง / แบบขออนมุัติไปปฏิบัตงิานนอกพื้นที ่

กรณีเดินทางดวยรถสวนตัวขอใหอนมุัติการเดินทางใหชัดเจน 

- กรณีเดินทางไปปฏบิัติงานวิจัย/ดูงาน/เสนอผลงาน ใหใชแบบฟอรมตามทีส่วนการเจาหนาที่

กําหนด  

- โครงการ หรอืกิจกรรม ที่ไดรบัอนุมัต ิ

- ประมาณการคาใชจาย 

 

ระยะเวลาการดําเนินการ   

 

                     หากเอกสารถกูตอง ครบถวน  ทานจะไดรบัเงิน/เช็ค ภายใน 3 วันทําการ 

 

ระยะเวลาการคืนเงินยืมทดรองและการดําเนินการ 
1. ผูยืมเงินทดรอง สงใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย(ถาม)ี  ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเสรจ็สิ้น   

    ภารกิจ ซึง่เปนไปตาม 
 

 

 

 

                     2. กรณีไมคืนเงินตามกําหนด สวนการเงินและบญัชี จะดําเนินการ จัดทําหนังสือแจงการคางเงินยมื ดังนี้ 

         1.จัดทําหนังสือทวงหนี้ ครั้งที่ 1  วัตถุประสงคเพื่อแจงใหผูบงัคับบัญชาและผูยืมทราบวา  

   มีรายการคางเงินยมืทดรอง 

2.จัดทําหนงัสอืทวงหนี้ ครั้งที่ 2 (นับจากวันครบกําหนดอกี 15 วัน) เพื่อขออนุมัติหักบัญชี       

เงินเดือน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  

     

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ  วาดวยเงินยืมทดรองจายของมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2559 ขอ 6.ไดระบุวาใหผูยืมสงใบสําคญัจาย และเงินเหลือจาย (ถามี) ภายใน   

ระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ 



เอกสาร/หลกัฐานใชประกอบการยืมเงินทดรอง 

 
 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการคืนเงินยืมทดรองจาย 

      1. ใบคนืเงนิทดรอง ระบุรายละเอียดใหครบถวน  
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง /สังกัด/เบอรโทร. 

7 seqment ที่ถูกตอง เพื่อตรวจสอบงบประมาณ 

เลขที่ใบยืม 

สรปุคาใชจาย เงินคงเหลือ / รับเพิ่ม 

  - เงินคงเหลือ โอนเขาบัญชี มวล. ธนาคารกรุงไทย  เลขทีบ่ัญชี 828-1-14776-8 

      หรือ ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 053281194620 

             กรณีรับเงินเพิ่มหากจํานวนเงินไมเกิน 10,000 บาท 

                 - ใหเขียนใบเบิก/ใบสําคัญเงินสดยอย โดยระบุรายละเอียดใหครบถวน 

                 โดยใหผูบังคบับัญชา ลงนามใหเรียบรอย 

                        กรณีรับเงินเพิ่มเกิน 10,000 บาท จะจายเปนเช็ค 

 

ผูบังคบับญัชาลงนามรบัรองการคืนเงินยืมทดรอง 
 

    2. เอกสารประกอบการคืนเงินทดรองจาย 

             1. กรณคีาใชจายในการจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

- แบบสรุปคาใชจาย  

- ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรบัเงิน  

   2. ช่ือ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูจายเงิน 

   3. เลมที่ / เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน 

        4. วัน เดือน ป ที่รับเงิน 

5. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

6. จํานวนเงินทัง้ตัวเลข และตัวอักษร 

7. ลายมือชื่อผูรบัเงิน 

                -   ใบสําคัญรับเงิน ใชในกรณีที่ผูรับเงินไมมีใบเสรจ็รบัเงิน เชน คาจาง คาตอบแทน              

                    โดยตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ดวยทุกครั้ง 

               -   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ใชกรณีแทนใบเสร็จรบัเงินที่ไมสมบรูณ 
 

 

-    แบบรายงานผลคาใชจายกิจกรรม ผานสวนกิจการนักศกึษา 

 

 

- ใบรายงานการจัดซื้อ/จัดจาง ทีส่มบูรณครบถวนโดยผานผูมอีํานาจของหนวยงานหรือ สวนพสัด ุ  

กรณีที่เบกิเงนิทีใ่ชงบกิจกรรมนักศึกษาของสวนกิจการนกัศึกษา จะตองจดัทํา 

กรณีทีม่ีการจัดซื้อจัดจาง จะตองจัดทํา 



  

2. กรณีคาใชจายในการเดินทางปฏบิัตงิานนอกพืน้ที ่
            ระเบียบที่เกี่ยวของ 

    1.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราใชจายในการเดินทางไป 

                ปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้        

                บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

    2.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการเดินทางไป 

                ตางประเทศ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้                   

                บังคับใช ต้ังแตวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

หลักเกณฑ/อัตรา คาใชจายในการปฏบิตัิงานนอกพื้นที่/หลกัฐานการเบกิจาย 
- แบบรายงานการเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่  

- หลักฐานการเบิกจายคาใชจายตามรายการ ดังนี ้

  

ที ่ รายการ อัตราการเบิกจาย หลักฐานการเบิกจาย 

1 คาเบี้ยเลี้ยง – ภายในประเทศ 

 

กรณีมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง 

พนักงาน วันละ 300  บาท 

นักศึกษา วันละ 180 บาท 

ลดทอนตามสัดสวน 

แบบรายงานการเดินทาง

ปฏิบัติงาน กรณเีปนนักศึกษาให

แนบสําเนาบัตรนกัศึกษาหรอื

ประชาชน 

 

2 คาเบี้ยเลี้ยง – ตางประเทศ 

 

กรณีมีการจัดเลี้ยง 

 

เบิกจายตามกลุมทีก่ําหนดตามบัญชีแนบ

ทายประกาศ 

ลดทอนตามสัดสวน 

แบบรายงานการเดินทาง

ปฏิบัติงาน กรณเีปนนักศึกษาให

แนบสําเนาบัตรนกัศึกษาหรอื

ประชาชน 

 

3 คาที่พัก ตามจายจริง 

 

คาที่พัก เหมาจาย  

(เฉพาะภายในประเทศ) 

เบิกจายตามกลุมทีก่ําหนดตามบัญชีแนบ

ทายประกาศ 

วันละ 500 บาท  

ใบเสร็จรับเงิน / Folio 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ โดยตอง

ระบุสถานที่พักใหชัดเจน 

4 คาพาหนะเดนิทางโดย รถทัวร 

รถไฟ เรือ หรือยานพาหนะอื่น 

เทาทีจ่ายจริงโดยทางรถยนต รถทัวร รถไฟ

ไมเกินอัตราตามบญัชีแนบทายประกาศ 

 

ใบรับรองแทนใบเสร็จพรอมแนบ

กากตั๋ว  

(หากไมมีกากตั๋วแสดงจะไม

สามารถเบิกจายไดทุกกรณี) 

5 คาพาหานะเหมาจาย  

(เฉพาะภายในประเทศ) 

วันละ 300 บาท ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

 

 



6 คาพาหนะโดยใชรถยนตสวนตัว จะอนุญาตใหเบิกก็ตอเมื่อมหาวิทยาลัยไม

สามารถจัดยานพาหนะอํานวยความสะดวก

ใหผูเดินทางได 

ทั้งนี้ตองขออนุมัติเปนลายลักษณอักษรตอผู

มีอํานาจลวงหนากอนการปฏิบัติงาน 

 

1. ใบรับรองแทนใบเสรจ็ 

2. หนังสือขออนุมัติใชรถยนต

สวนตัว 

3. คํานวณระยะทางจากสถานที่

ตนทางถึงสถานที่ปลายทาง

คํานวณระยะทางไดจาก 

http://map-server.doh.go.th 

หรือ  

http://maps.google.co.th  

7 คาพาหนะโดยการจางเหมา 

(กรณีเชารถ) 

ตามที่จายจรงิ 1. ใบเสร็จรับเงิน 

2. ใบสําคัญรบัเงินพรอมแนบ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3.รายงานจัดซื้อจัดจาง 

8 คาพาหนะเดินทางโดย 

เครื่องบิน 

1.เบิกจายตามทีจ่ายจริงตามบันทกึแนบ

ทายประกาศ 

2.กรณีเดินทางปฏิบัตงิานภายในประเทศ

คํานวณเบี้ยเลี้ยงเฉพาะวันปฏบิัติงาน 

3.ปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ังหวัดภาคใต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหเดินทาง

ลวงหนากอนวันปฏิบัติงานไดไมเกิน 15 

ชั่วโมง 

4. พนักงานและลูกจางประจําที่มอีายุงาน

ตั้งแต 12 ปขึ้นไป สามารถเบกิคาโดยสาร

เครื่องบินไดไมเกิน 1,800 บาท / เที่ยวบิน   

ใบเสร็จรับเงิน /ใบยืนยันชําระ

เงิน/ใบยืนยันการเดินทาง  

ตองมีสาระสําคัญดังนี ้

1.ช่ือและสกุลของผูเดินทาง 

2.วัน/เวลา และเสนทางการ

เดินทาง 

3.ระดับชั้นการโดยสาร และราคา

คาโดยสาร 

9 คาใชจายอื่นๆ 

คาซักรีด 

 

กรณีไปปฏิบัตงิานนอกพื้นที่ตอเนือ่งกัน

ตั้งแต 5 วัน ขึ้นไป ที่มีความจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงที่พกัใหเบิกคาซกั อบ รีด

เสื้อผาไดตามหลักฐานที่จายจริง แตไมเกิน

วันละ 50 บาท 

 

ใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ สถานที่อยู หรือทีท่ําการของผูรับเงิน ระบ ุ เลมที ่
ระบ ุ เลขที ่

วัน/เดือน/ปที่จายเงิน 

ชื่อ สถานที่อยู ของผูจายเงิน 

รายการแสดง 

การรับเงิน  

จํานวนเงนิทั้งตัวเลข 

 และตัวอักษร 

ลายมือชื่อผูรับเงิน 

รายละเอียดการจายเงนิ 

  ตัวอยาง ใบเสร็จรับเงนิ ที่สมบูรณ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ตัวอยางบิลเงนิสด ที่สมบูรณ 

ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

ระบ ุ เลขที ่
ระบ ุ เลมที ่

ชื่อ สถานที่อยู  

ของผูจายเงิน 
วัน/เดือน/ปที่จายเงิน 

รายการแสดง 

การรบัเงิน  

จํานวนเงนิทั้งตัวเลข 

 และตัวอักษร 

ลายมือชื่อผูรับเงิน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ตัวอยางบิลเงนิสด ที่สมบูรณ 

ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน 

ระบ ุ เลขที ่

ระบ ุ เลมที ่

ชื่อ สถานที่อยู  

ของผูจายเงิน 
วัน/เดือน/ปที่จายเงิน 

รายการแสดง 

การรับเงิน  

จํานวนเงนิทั้งตัวเลข 

 และตัวอักษร 

ลายมอืช่ือผูรับเงิน 



 

 

ใบสําคัญรับเงิน  ใชในกรณีที่ผูรับเงินไมมีใบเสร็จรับเงิน เชน คาจาง   คาตอบแทน  

                      ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ดวยทุกครั้ง 

 

 
 

สถานที่จายเงิน 

วัน/เดือน/ปที่จายเงิน 

ชื่อ-สกุล /ที่อยูผูรับเงิน 

รายละเอียดการ

จายเงิน 

จํานวนเงนิ 

จํานวนเงนิรวม 

ลายมือชื่อผูรับเงิน 

ลายมือชื่อผูจายเงิน 

จํานวนเงนิ(ตวัอักษร) 



 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ  ใชกรณีแทนใบเสร็จรับเงินที่ไมสมบูรณ 
 

 
 
 

สถานที่เบิกเงิน 

วัน/เดือน/ป ทีเ่บกิเงิน 

วัน/เดือน/ปทีจ่ายเงิน แสดงรายการ 

จํานวนเงิน 

จํานวนเงนิทั้งตัวเลข 

 และตัวอักษร 

ชื่อ-สกุล  / ตําแหนง

ผูจายเงิน 



ใบยืมเงินทดรอง – พนักงาน 

 ระบุรายละเอียดใหครบถวน และแนบเอกสารประกอบการยืมเงินทดรอง 

 

 



 

ใบยืมเงินทดรอง - นักศึกษา 

          ระบุรายละเอียดใหครบถวน และแนบเอกสารประกอบการยืมเงินทดรอง 

 



 

ใบคืนเงินยืมทดรอง 

                   ระบุรายละเอียดใหครบถวน และแนบเอกสารประกอบการคืนเงินทดรอง 

 

 



 
 

แบบสรุปคาใชจาย  

 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร 

 
 
 



 
 

กรณีที่เบิกเงินที่ใชงบกิจกรรมนักศึกษาของสวนกิจการนักศึกษา จะตองจัดทํา 

 
 
 



 
 

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน (กรณีเดินทางพรอมกันหลายคน) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


