
 

เงนิยืมและคืนเงนิทดรองจ่าย 
 

นิยาม 
 เงินยืมทดรองจ่าย  หมายถึง   เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ผู้ยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ    

                                   โครงการที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 ผู้ยืม                  หมายถึง    พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่รวมลูกจ้างช่ัวคราว  
                                

 ใบสาํคญัคู่จ่าย     หมายถึง    หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานทีแ่สดงว่า 
                              ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหน้ีตามข้อผูกพันแล้ว 

 

ระเบียบ / ประกาศ / แนวปฏบิัต ิเก่ียวกับเงินยืมทดรองจ่าย 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
      ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมทดรองจ่าย 

 พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-Signature) ตามหนังสือ ศธ 57040102/ว1051/62 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
 
 

ขอบเขตผู้ยืมเงินทดรอง 
 

1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน    
                และปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

1.2  เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการที่ได้รับมอบหมาย กรณีจัดโครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน  
               หรืองานนิทรรศการต่าง ๆ 

1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ใช้พัสดุ กรณีจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจ้างซึ่งไม่สามารถ 

               ซื้อ/จ้างจากร้านที่ให้สินเช่ือได้ 

1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ กรณียืมเงินสําหรับใช้ในโครงการบริการวิชาการ  
1.5 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน กรณียืมเงินเพ่ือสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
 
 

 
 
 



ข้อกําหนดการยืมเงินทดรอง 
 
 ผู้ยืมเงนิทดรองจ่ายมีสิทธิยืมเฉพาะเท่าทีจํ่าเปน็เพื่อใชใ้นกิจการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย

เท่านั้น ทั้งนีผู้ยื้มจะต้องแนบประมาณการหรือแผนการใช้จ่ายเงินประกอบการยืมเงินทดรอง        
ด้วยทุกครั้ง 

 
 กรณีผู้ยืมได้รบัเงนิจากหน่วยงานภายนอกให้ผู้ยืมนําส่งเงินรายไดเ้ขา้มหาวิทยาลัยก่อน  
    จึงจะยืมเงินทดรองได ้

 

 กรณีขอยืมเงนิเพื่อทดรองจ่ายโครงการต่าง ๆ หากมีงบประมาณการจัดซ้ือ และ  การจ้าง ให้ใช้วิธีการ
ทางพสัดุ เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการตามวิธกีารพัสดุได้ทนัหรือได้ผลดี ให้สามารถยืมเงินทดรองไป
ดําเนนิการได้โดยให้ระบุเหตุผลประกอบการยืมด้วย 

 
 พนักงานที่มีเงินยืมเงินทดรองคงค้างทั้งที่ครบกําหนดและยังไม่ครบกําหนดการคืน 

เกิน 2 สัญญาจะไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายสัญญาใหม่ได้  
 

 กรณี มีเหตุผลความจําเป็น และหัวหน้าหน่วยงานให้คํารับรองถึงเหตุผลความจําเป็น 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจะพิจารณาให้ยืมเงินสัญญาใหม่เกิน 2 สัญญาได ้

 

วงเงินในการยืมเงินทดรอง  
 

กลุ่ม
ที ่

ตําแหน่ง 
วงเงินต่อ
สัญญา 

1 รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการศูนย์-สถาบัน 

ผู้ช่วยอธิการบดี / รองคณบดี /รองผู้อํานวยการศูนย์ - สถาบัน 
หัวหน้าสาขาวิชา หรือเทียบเท่า หัวหน้าส่วน/หน่วย/สํานักงานสภา หรือเทียบเท่า 

คณาจารย์ และนักวิจัย พนักงานหรือผู้ที่มีตําแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

500,000.00 

 

2 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน
เช่น วิศวกร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์/นักวิทยาศาสตร ์

 

300,000.00 

 

3 พนักงานธุรการ หรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน เช่น นายช่างเทคนิค / 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 

100,000.00

4 อาจารย์สัญญาจ้าง เฉพาะสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
30,000.00

 

 



เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย 
            1.  ใบยืมเงนิทดรอง ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน 

- ช่ือ – สกุล /ตําแหน่ง/ สังกัด/ เบอร์โทร. 
- รหัสงบประมาณ (7 Seqment)  
- วัตถุประสงค์ในการยืม / ระบุวันที่ครบกําหนดการคืนเงิน 
- วันที่ต้องการรับเงิน-เช็ค / ระบุการสั่งจ่ายเช็คให้ชัดเจน 
- ระบุธนาคาร / เลขที่บัญชี   
- ผู้บังคับบัญชารับรองการยืม 

 
2. เอกสารแนบประกอบการยืมเงินทดรอง 

- หนังสือขออนุมัติการเดินทาง / แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ 
กรณีเดินทางด้วยรถส่วนตัวขอให้อนุมัติการเดินทางให้ชัดเจน 

- กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย/ดูงาน/เสนอผลงาน ใหใ้ช้แบบฟอร์มตามที่ส่วนการเจ้าหน้าที่
กําหนด  

- โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ 
- ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
ระยะเวลาการดําเนินการ   
 

                    หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  ท่านจะได้รับเงิน/เช็ค ภายใน 5 วัน  
 
 

การจ่ายเงินยืมทดอง 
ส่วนการเงนิและบญัชี จะดําเนนิการดังนี ้ 
 

       กรณีเงินยืมทดรองไม่เกิน 100,000 บาท  

 จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Payment) โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ยืมเงินทดรองกําหนด 
 

        กรณีเงินยืมทดรองเกิน 100,00 บาท 

 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเท่าน้ัน โดยให้ผู้ยืมเงินทดรองมารับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชีด้วยตนเอง 
หรือมอบฉันทะการรับเช็คเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 
 
 



 

เอกสาร/หลักฐานใชป้ระกอบการยืมเงินทดรอง 

 
 
 
 
 



 
ระยะเวลาการคืนเงินยืมทดรองและการดําเนินการ 
1. การคนืเงนิยืมทดรอง 
   ให้ผู้ยืมเงินทดรอง ส่งใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)  ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้น   
    ภารกิจ ซึ่งเป็นไปตาม 
 

 
 
 

 
 

                   2. กรณีไม่คืนเงนิตามกําหนด ส่วนการเงินและบัญชี จะดําเนินการ จัดทําหนงัสือแจ้งการค้างเงินยืม ดังนี ้
          จัดทาํหนังสือทวงหนี้ 1  
          วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามทวงถามโดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ยืมทราบว่า มีรายการค้างเงินยืมทดรอง 
  

             จัดทาํหนังสือทวงหนี้ ครั้งที่ 2  
          กรณคีนืเงินยืมทดรองเกินกําหนด 30 วัน เพ่ือขออนุมัติหักบัญชี เงินเดือน  
          โดยคดิดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี   
 

          การยืมเงินทดรองที่ผู้ยืมไม่ชดใช้เงินยืมทดรอง ถอืว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  
          กรณผีูยื้มเงินทดรองชดใช้เงินยืมทดรอง โดยมหาวิทยาลัยได้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับจาก  
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือมีการชดใช้เงินยืมทดรองจ่ายในรูปแบบอ่ืน (กรณีไม่สามารถหักเงินเดือน 
          ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  มีโทษทางวินัย และไมส่ามารถยืมเงินทดรอง 
          ได้อีกต่อไป 
 

          กรณทีี่ผู้ยืมเงินทดรองชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดยการหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจาก 
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ต้ังแต่ 2 งวด/เดือน ผู้ยืมเงินทดรองต้องรับผิดชอบเงินยืมทดรองนั้นทั้งจํานวน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ว่าด้วยเงนิยืมทดรองจ่ายของมหาวทิยาลัย   
พ.ศ. 2562 ข้อ 6.ได้ระบุว่า “ให้ผู้ยืมส่งใบสาํคัญจ่าย และเงนิเหลือจ่าย (ถ้ามี)  
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันเสร็จสิน้ภารกิจ” 



เอกสารประกอบการคืนเงินยืมทดรองจ่าย 
      1. ใบคืนเงินทดรอง ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วน  

ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง /สังกัด/เบอร์โทร. 
รหัสงบประมาณ (7 seqment) ที่ถูกต้อง  
เลขที่ใบยืม 
สรุปรายการค่าใช้จ่ายตามหลักฐานที่นําส่ง  
กรณีมีเงนิเหลอืจ่าย 
     ให้โอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รับคืนเงินยืมทดรองจ่าย)  
     ธนาคารกรุงไทย  เลขทีบั่ญชี 828-3-12011-5  
     (พร้อมแนบหลักฐานการคืนเงินไว้หลังใบคืนเงินทดรอง 
กรณีรับเงินเพิม่ 
    ส่วนการเงินและบัญชีจะโอนเงินส่วนที่เบิกเพ่ิมโดยการโอนเข้าบัญชีผู้ยืมตาที่ได้แจง้ไว้ 
 

ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองการคืนเงินยืมทดรอง 
 
 

    2. เอกสารประกอบการคืนเงินทดรองจ่าย 
 

             1. กรณีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

- แบบสรุปค่าใช้จ่าย  
- ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน  
   2. ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทาํการของผู้จ่ายเงิน 
   3. เลม่ที่ / เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน 

        4. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 

5. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

6. จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 

7. ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
 

                -   ใบสาํคญัรบัเงนิ ใช้ในกรณีที่ผู้รับเงินไมม่ีใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน              
                    โดยต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ด้วยทุกคร้ัง 
 

               -   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ใช้กรณีแทนใบเสร็จรับเงินที่ไม่สมบูรณ์ 
 
 
 

 
 

 

-    แบบรายงานผลค่าใช้จ่ายกิจกรรม ผ่านส่วนกิจการนักศึกษา 
 

กรณทีีเ่บิกเงินทีใ่ช้งบกจิกรรมนักศึกษาของส่วนกจิการนักศึกษา จะต้องจัดทาํ 



 
 

 
 
 
 
 
 

- รายงานการขอซ้ือขอจ้างและรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผูยื้มปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

- แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  

  

2. กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏบิัติงานนอกพื้นท่ี 

            ระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้ง 
    1.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไป 
                ปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี        
                บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    2.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
                ต่างประเทศ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี                   
                บังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

หลักเกณฑ์/อัตรา ค่าใชจ้่ายในการปฏิบตัิงานนอกพื้นท่ี/หลักฐานการเบิกจ่าย 
- แบบรายงานการเดินทางปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ หรือ 

- หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังน้ี 
 

(กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน) 
  

ที่ รายการ อัตราการเบิกจ่าย หลักฐานการเบิกจ่าย
1 ค่าเบ้ียเลี้ยง – ภายในประเทศ 

 
 
 
กรณีมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยง 

พนักงาน วันละ 360  บาท
 
นักศึกษา วันละ 210  บาท 
 
ลดทอนตามสดัส่วน 

แบบรายงานการเดินทาง
ปฏิบัติงาน กรณีเป็นนักศึกษาให้
แนบสําเนาบัตรนักศึกษาหรือ
ประชาชน 
 

2 ค่าเบ้ียเลี้ยง – ต่างประเทศ 
 
 
กรณีมีการจัดเลี้ยง 
 
 
 
 

เบิกจ่ายตามกลุ่มที่กําหนดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ 
 
ลดทอนตามสดัส่วน 

แบบรายงานการเดินทาง
ปฏิบัติงาน กรณีเป็นนักศึกษาให้
แนบสําเนาบัตรนักศึกษาหรือ
ประชาชน 
 

กรณทีีมี่การจัดซ้ือจัดจ้าง 



3 ค่าที่พัก ตามจ่ายจริง
 
 
 
 
 
 
 
ค่าที่พัก เหมาจ่าย  
(เฉพาะภายในประเทศ) 
 

เบิกจ่ายตามกลุ่มที่กําหนดตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ 
 
 
 
 
 
 
วันละ 600 บาท  

ใบเสร็จรับเงิน / Folio
กรณีจองผ่านบริษัทตัวแทน 
- ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
-เอกสารยืนยันการสํารองห้องพัก
Hotel Voucher หรือ 
Booking confirmation 
 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

4 ค่าพาหานะเหมาจ่าย  
(เฉพาะภายในประเทศ) 

วันละ 300 บาท ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
 

5 ค่าผ่านทางพิเศษ /ค่าที่จอดรถ ตามท่ีจ่ายจริง ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินและ
แนบหลักฐานแสดงรายการ
ค่าใช้จ่าย 
 

6 ค่าพาหนะเดินทางโดยรถยนต์ 
รถทัวร์ รถไฟ เรือ หรือ
ยานพาหนะอ่ืน 

เท่าที่จ่ายจริงโดยทางรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ
ไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินและ
แนบหลักฐาน เช่น ใบเสร็จรบัเงิน
หรือกากต๋ัว หรือหลักฐานแสดง
รายการค่าใช้จ่าย  
(หากไม่มีกากตั๋วแสดงจะไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณี) 
 

7 ค่าพาหนะโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 1.ผู้เดินทางจะต้องขออนุมัติการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเพ่ือเดินทางไป
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มี
อํานาจอนุมัติล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงาน 
2.ให้เบิกเป็นระยะทางเหมา ในอัตราเหมา
จ่ายซึ่งได้รวมค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าพาหนะ
ในพ้ืนที่ ค่าพนักงานขับรถ และค่าอ่ืนๆ ไว้
ด้วยแล้ว  
    - รถยนต์สว่นบุคคล 5 บาท/กม. 
    - รถจักรยานยนต์  2 บาท/กม. 
 

1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
2. หนังสือขออนุมัติใช้
ยานพาหนะส่วนตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
3. หลักฐานแสดงผลการคํานวณ
ระยะทางจากสถานที่ต้นทางถึง
สถานที่ปลายทางคํานวณ
ระยะทางได้จาก 
http://map-server.doh.go.th 
หรือ 
http://maps.google.co.th  
 
 



8 ค่าพาหนะโดยการจ้างเหมา 
(กรณีเช่ารถ) 

ตามท่ีจ่ายจริง
(อัตราตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด) 

1. ใบเสรจ็รับเงิน
2. ใบสําคญัรับเงินพร้อมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. กรณีจองผ่านบริษัทตัวแทนให้
ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่
พิมพ์ออกจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
4.รายงานขอจัดซื้อ/ขอจ้าง 
5.รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง (พ.7) 
 

9 ค่าพาหนะเดินทางโดย 
เครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระ 

1.เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริงตามบันทึกแนบ
ท้ายประกาศ 
2.กรณีเดินทางปฏิบัติงานภายในประเทศ
คํานวณเบ้ียเลี้ยงเฉพาะวันปฏิบัติงาน 
3.ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เดินทาง
ล่วงหน้าก่อนวันปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 15 
ช่ัวโมง  
4. พนักงานและลูกจ้างประจําที่มีอายุงาน
ต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถเบิกคา่โดยสาร
เครื่องบินได้ไม่เกิน 1,800 บาท / เที่ยวบิน  
  
เบิกได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยต้อง
ดําเนินการล่วงหน้า 
 

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบยืนยันการ
รับเงิน หรือ Travel Itinerary 
ใบยืนยันการเดินทาง  
ต้องมีสาระสําคัญดังน้ี 
1.ช่ือ-สกุล ของผู้เดินทาง 
2.ช่ือสายการบิน/เลขที่เที่ยวบิน 
3.วัน/เวลาที่เดินทาง เส้นทางการ
เดินทาง   
4.ระดับช้ันการโดยสาร และราคา
ค่าโดยสาร 
 
 
 

10 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ค่าซักรีด 

กรณีไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน
ต้ังแต่ 5 วัน ขึน้ไป  ที่มคีวามจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงทีพั่กให้เบิกค่าซกั อบ รีด
เสื้อผ้าได้ตามหลักฐานที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
วันละ 100 บาท 
 

ใบเสร็จรับเงิน 

 
การนับเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อคํานวณเบ้ียเลี้ยง 

1. กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน ให้คํานวณค่าเบ้ียเลี้ยง เฉพาะวันปฏิบัติตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. กรณีเดินทางโดยรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ   
       ให้นับ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน กรณีไม่ถงึ 24 ช่ัวโมง 
       ให้นับ 12 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน กรณีไม่ถงึ 12 ช่ัวโมง 
       นับได้ต้ังแต่ 6 ช่ัวโมงขึน้ไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีทาํการของผูรั้บเงิน ระบ◌ุ เล่ม
ระบ◌ุ 

วนั/เดือน/ปีท่ีจ่ายเงิน 

ช่ือ สถานท่ีอยู ่ของผูจ่้ายเงิน 

รายการแสดง 
การรับเงิน  

จาํนวนเงินทั้งตวัเลข 

 และตวัอกัษร 

ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

รายละเอียดการจ่ายเงิน 

  ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ทีส่มบูรณ์ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ตัวอย่างบิลเงนิสด ทีส่มบูรณ์ 

ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีทาํการของผูรั้บเงิน 

ระบ◌ุ 
ระบ◌ุ เล่ม

ช่ือ สถานท่ีอยู ่ 
ของผูจ่้ายเงิน 

วนั/เดือน/ปีท่ีจ่ายเงิน 

รายการแสดง 
การรับเงิน  

จาํนวนเงินทั้งตวัเลข 

 และตวัอกัษร 

ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ตัวอย่างบิลเงนิสด ทีส่มบูรณ์ 

ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีทาํการของผูรั้บเงิน 

ระบ◌ุ 

ระบ◌ุ เล่ม

ช่ือ สถานท่ีอยู ่ 
ของผูจ่้ายเงิน วนั/เดือน/ปีท่ีจ่ายเงิน 

รายการแสดง 
การรับเงิน  

จาํนวนเงินทั้งตวัเลข 

 และตวัอกัษร 

ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 



 
ใบสําคัญรับเงิน  ใช้ในกรณีที่ผู้รบัเงินไม่มีใบเสร็จรับเงนิ เชน่ ค่าจ้าง   ค่าตอบแทน  
                      ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ด้วยทุกครัง้ 
 

 
 
 
 

สถานท่ีจ่ายเงิน 

วนั/เดือน/ปีท่ีจ่ายเงิน 

ช่ือ-สกลุ /ท่ีอยูผู่รั้บเงิน 

รายละเอียดการ
จ่ายเงิน 

จาํนวนเงิน 

จาํนวนเงินรวม 

ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

ลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน 

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) 



ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงิน  ใช้กรณแีทนใบเสร็จรบัเงนิที่ไม่สมบรูณ ์

 

 
 
 
 
 

สถานท่ีเบิกเงิน 

วนั/เดือน/ปี ท่ีเบิกเงิน 

วนั/เดือน/ปีท่ีจ่ายเงิน แสดงรายการ 

จาํนวนเงิน 

จาํนวนเงินทั้งตวัเลข 

 และตวัอกัษร 

ช่ือ-สกลุ  / ตาํแหน่ง
ผจ่้ายเงิน 



ใบยมืเงนิทดรอง – พนักงาน 

 ระบุรายละเอียดใหค้รบถว้น และแนบเอกสารประกอบการยมืเงินทดรอง 
 

 
 



ใบยมืเงนิทดรอง - นักศึกษา 
          ระบุรายละเอียดใหค้รบถว้น และแนบเอกสารประกอบการยมืเงินทดรอง 

 
 



ใบคนืเงนิยมืทดรอง 
                   ระบุรายละเอียดใหค้รบถว้น และแนบเอกสารประกอบการคืนเงินทดรอง 
 

 
 
 



แบบสรุปค่าใช้จ่าย  
 เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร 

 
 
 
 
 
 



กรณทีีเ่บิกเงนิทีใ่ช้งบกจิกรรมนักศึกษาของส่วนกจิการนักศึกษา จะต้องจดัทาํ 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน (กรณเีดินทางพร้อมกนัหลายคน) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


