
 
 

ส่วนการเงินและบัญชี
ยินดีต้อนรับ...สู่... 



วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  
ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร  

และ ห้องบรรยาย 3 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 



• ข้อสังเกตจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

• การก าหนดเกณฑป์ระเมินหน่วยงานประจ าปี 2563 

• แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

• การมอบอ านาจให้ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานปฏิบัติหน้าที่
แทนอธิการบดี เกี่ยวกับการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน 

 



  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงและการ  
   ควบคุมภายในของการด าเนินงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2562 
2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทาง  
   การเงินรวมถึงการเบกิจา่ยงบประมาณ 
3. เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน     
   ปีงบประมาณ 2563 

 



จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 พบว่ามีรายการที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ที่ต้องท า
ความเข้าใจและด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 รายงานขอซื้อขอจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน
ยังด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดไว้   
เช่น 

 

 

 



 

การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ระบุสาระส าคัญไม่ครบถ้วน เช่น 
ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พสัดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ  /วันที่ ที่หัวหน้า
หน่วยงานเห็นชอบหรืออนุมัต ิ

 

ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติ 
 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินท่ีได้ขออนุมัติไว้ 

 



ด าเนินการจัดท ารายงานแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง เพื่อไม่ให้เกินอ านาจ  
 หัวหน้าหน่วยงาน 
 

กรรมการตรวจรับไม่เป็นไปตามที่ได้รับแต่งต้ังไว้ในการจัดท ารายงาน 
 ขอซื้อหรือขอจ้าง 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ระบุเลขอ้างอิงการบันทึก  
 ข้อมูลการจัดซื้อ ในใบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



ที่ รายการ แนวทางแก้ไข 

1 หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมในช่วงสิ้น
ปีงบประมาณเป็นจ านวนมาก 

หน่วยงานควรวางแผนการจัด
กิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2 ผู้ยืมไม่สามารถด าเนินการกิจกรรม/โครงการ 
ได้ตามแผนระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ต้องขอ
ขยายเวลาการคืนเงินเป็นช่วงเดือนกันยายน 
ท าให้ปริมาณใบคืนเงินยืมทดรองมีจ านวนมาก 

ผู้ยืมควรวางแผนและก าหนด
แผนงานให้ชัดเจนและคืนเงิน
ยืมทดรองภายในเวลาที่
ก าหนดไว ้

3 การยืมเงินทดรองของโครงการ/กิจกรรมที่มี
ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแตต่้นปี ถึง สิ้น
ปีงบประมาณ เอกสารหลักฐานประกอบการ
คืนเงินยืมทดรองมีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบ 

ควรก าหนดการยืม – คืนเงิน  
ทดรอง เป็นงวด โดย
พิจารณาตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 



ที่ รายการ แนวทางแก้ไข 

4 การยืมเงินทดรองเพื่อจัดกิจกรรม/
โครงการ  
ที่มีรายการค่าจ้างหรือการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และการจ่ายค่าตอบแทน 

ควรก าหนดให้จา่ยเงนิแก่ผู้ประกอบการ
หรือบุคคลที่จะได้รับค่าตอบแทน 
โดยตรง 
ผ่านระบบการจ่ายเงนิอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) ส าหรับรายการ
ค่าตอบแทนใหห้น่วยงานจัดท าใบสรุป
รายการจา่ยเงนิพร้อมแนบหนา้สมุด
บัญชีของผู้รับเงนิ 

5 การยืมเงินทดรองจ่ายแบบเร่งด่วน  ผู้ยืมควรวางแผนการใช้

งบประมาณและส่งเอกสารซึ่งส่วน

การเงินและบัญชจีะด าเนนิการ

ภายใน 5 วัน 



ที่ รายการ แนวทางแก้ไข 

6 หลักฐานประกอบการคืนเงินยืมทดรองไม่

สมบูรณ์ เช่น 

1. ไม่ได้จัดท าใบสรุปค่าใช้จ่าย 

2. ไม่จัดเรียงเอกสารตามล าดับ 

3. ไม่ถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินที่เป็นกระดาษ

คาร์บอร์น 

4. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานประกอบการ

เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

5. ผู้ยืมด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้ความรู้กับหน่วยงาน  

  
  
  
 



ที่ รายการ แนวทางแก้ไข 

7 กรณีการขออนุมัติผ่านระบบ  
e-Signature หน่วยงานไม่แนบเอกสาร
การอนุมัติ ประกอบการยืม-คืนเงินทดรอง  

ขอความร่วมมือให้ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้
ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Signature) ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2562 

8 ผู้ยืมไม่คืนเงินเหลือจ่ายภายในวันสิ้น
ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน ของทุก
ปี) ส าหรับปีงบประมาณ 2562  
มีจ านวน 21 รายการ  

การน าส่งใบคืนเงินทดรองให้ผู้ยืม

แนบหลักฐานการคืนเงินเหลือจ่าย

ให้เรียบร้อยก่อนเสนอหัวหน้า

หน่วยงานลงนาม 



กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดด้านการเงิน
และบัญชี ก าหนดคะแนนประเมิน 1 คะแนน 

การเบิกจ่าย 

 1. การยืมเงินทดรอง กรณีเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีการแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม  
เกิน 3 ครั้ง /ปี 

 2. เอกสารการเบกิจ่ายทุกประเภท ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือได้มีการ
ติดตามให้ด าเนินการ เกิน 5 ครั้ง/ปี 



การคืนเงินยืมทดรอง 

  1. มีการติดตามทวงถามให้คืนเงินยืมทดรองเกิน 3 ครั้ง/ปี 

  2. เสนอการหักเงินเดือน เกิน 1 ครั้ง/ปี 

 

ช่วงการให้ข้อมูลและการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ส่วนการเงินและบัญชีจะรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานและรองอธกิารบดี 
ตามช่วงการประเมิน 1 กันยายน – 31 สิงหาคม ของทุกปี  

 



• ระเบียบมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 

• ประกาศมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยการใช้ลายมือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ศธ 57040102/ว1051/2562 ลงวันที ่30 
พฤษภาคม 2562 

 



ค านิยาม :  

เงินยืมทดรองจ่าย  หมายถึง   เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็น  
 ค่าใช้จ่ายในกิจการ โครงการท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ยืม หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว   
 

ใบส าคัญคู่จ่าย หมายถึง หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว 

 



สาระส าคัญ 

 มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ยืมเงินทดรองจ่ายเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน  
  ภารกิจของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาต่างๆ เท่านั้น  และต้องเป็นผู้ท่ี 
  เกี่ยวข้องกับงาน จึงจะสามารถยืมเงินทดรองได้ ดังนี้ 

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา กรณีเดินทางไปประชุม    
  สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

 เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการท่ีได้รับมอบหมาย กรณีจัดโครงการประชุม  
  สัมมนา ฝึกอบรม ดูงานหรืองานนิทรรศการต่าง ๆ 
 
 



เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบังานที่ใช้พสัดุ กรณีจดัซื้อวัสดุ หรือ      
 จัดจ้างซึ่งไม่สามารถซื้อ/จา้งจากร้านที่ให้สินเชื่อได้ 

ผู้วิจัย กรณียืมเงินเพื่อใช้ในการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการบรกิารวิชาการ กรณียืมเงินส าหรับใช้ในโครงการ  
 บริการวิชาการ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน กรณียืมเงนิเพื่อส ารองจา่ย 
 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 

 



ให้ผู้ยืมยื่นใบยืมเงินทดรองตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมแนบประมาณการ 
หรือแผนการใช้จ่ายเงินประกอบการยืมเงินทดรองด้วยทุกครั้ง 

กรณีผู้ยืมได้รับเงินจากหน่วยงานภายนอกให้ผู้ยืมน าส่งเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัย
ก่อน จึงจะยืมเงินทดรองได้ 

กรณีขอยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายโครงการต่าง ๆ หากมีงบประมาณการจัดซื้อ และ 
การจ้าง ให้ใช้วิธีการทางพัสดุ เว้นแต่ไม่อาจด าเนินการตามวิธีการพัสดุได้ทันหรือ
ได้ผลดี ให้สามารถยืมเงินทดรองไปด าเนินการได้โดยให้ระบุเหตุผลประกอบการยืม 

หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ยืม พิจารณาถึงความเหมาะสมใน
จ านวนเงินที่ยืมโดยค านึงถึงต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ยืมด้วยทุกครั้ง  

 

 

 



กลุ่ม

ที ่
ต าแหนง่ 

วงเงินต่อ

สัญญา 

1 รองอธิการบดี / คณบดี /ผู้อ านวยการศนูย์-สถาบัน /ผู้ช่วยอธิการบดี  

รองคณบดี /รองผู้อ านวยการศนูย์ – สถาบัน / หัวหนา้สาขาวชิา 
หรือเทียบเท่า  / หัวหน้าส่วน-หน่วย-ส านกังาน หรือเทียบเทา่ 

คณาจารย์ และนักวจิัย พนักงานหรือผู้ทีม่ีต าแหนง่ตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด 

500,000.00 

2 หัวหนา้ฝาย / หัวหนา้งาน / เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  

หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่นวิศวกร/เจ้าหนา้ที่วิเคราะหร์ะบบ

คอมพิวเตอร์/นักวิทยาศาสตร ์

300,000.00 

3 พนักงานธุรการ หรือที่เรียกชื่อเป็นอยา่งอืน่ เช่น นายช่างเทคนคิ/

พนักงานวิทยาศาสตร ์

100,000.00 

4 อาจารย์สญัญาจา้ง เฉพาะสายวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ     30,000.00 

วงเงินในการยมื 



 พนักงานท่ีมีเงินยืมเงินทดรองคงค้างท้ังที่ครบก าหนดและยังไม่ครบ
ก าหนดการคืนเกิน 2 สัญญาจะไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายสัญญาใหม่ได้  

 

เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น และหัวหน้าหน่วยงานให้ค ารับรองถึงเหตุผล
ความจ าเป็น มหาวิทยาลัยฯ จึงจะพิจารณาให้ยืมเงินสัญญาใหม่ได้ 

 

 



• ส่วนการเงินและบัญชีจะด าเนินการ ดังนี้ 

กรณีเงินยืมทดรองไม่เกิน 100,000 บาท 
• จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยการโอนเข้าบัญชีตามที่ 

  ผู้ยืมเงินทดรองก าหนด 
 

กรณีเงินยืมทดรองเกิน 100,000 บาท 
• จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเท่านั้น โดยให้ผู้ยืมเงินทดรองมารับเช็คที่ส่วน
การเงินและบัญชีด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะการรับเช็คเป็นลายลักษณ์อักษร  
(ตามหนังสือ อว75040102/ว2268 ลว 11/12/2562) 

 



1. ใบคืนเงินทดรอง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และสรุปรายการ
ค่าใช้จ่ายตามหลักฐานที่น าส่ง ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสแกน
หลักฐานประกอบการเบกิจา่ยทั้งหมดแล้วแนบไฟล์เอกสารทุกครั้งกอ่นส่ง
ส่วนการเงินและบัญช ี

2.กรณีผู้ยืมเงนิทดรองได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว หากมีการเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการในการปฏบิัติงาน หรือจัดโครงการ/กิจกรรม 
ขอให้ผู้ยืมเงินทดรองคืนเงินทั้งจ านวนก่อน พร้อมชี้แจงเหตุผล
ประกอบการคืนเงินยืมทดรองทั้งจ านวน ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และให้ผู้
ยืมด าเนินการยืมเงินทดรองสัญญาใหม่เมื่อใกล้วันปฏิบตัิงาน หรือจัด
โครงการ/กิจกรรม 

 



3. ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย(ถ้าม)ี ภายในก าหนดเวลา 
 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้ ภายในปีงบประมาณเดียวกัน  
(ส่วนการเงินและบัญชีจะตดิตามทวงถามครั้งที่ 1)  

 กรณีมีเงินเหลือจ่าย ขอความร่วมมือให้โอนเงินเหลือจา่ย 
  เข้าบัญช ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (รบัคืนเงินยืมทดรองจ่าย) 
  ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขท่ี 828-3-12011-5  
 (พร้อมแนบหลักฐานการคืนเงินไว้หลังใบคืนเงิน) 

 กรณีรับเงินเพิ่ม ส่วนการเงินและบัญชีจะโอนเงินส่วนท่ีเบิกเพิ่มโดยการ  
  โอนเข้าบัญชีผู้ยืมตามท่ีได้แจ้งไว้ 



4. กรณีคืนเงินยืมทดรองเกินก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นภารกิจนั้น ๆ  
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด เพื่อชดใช้
จ านวนเงินท่ียืมไปจนครบถว้น โดยคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินยืมทดรอง ใน
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี (ติดตามทวงถามครั้งที่ 2) 

5. การยืมเงินทดรองที่ผู้ยืมไม่ชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีผู้ยืมเงินทดรองได้ชดใช้เงนิยืม   
ทดรอง โดยมหาวิทยาลัยได้หักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์หรือมีการชดใชเ้งินยืมทดรองจ่ายในรูปแบบอื่น 
(กรณีไม่สามารถหักเงินเดือนค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดท่ีพึงได้รับจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ได้) มีโทษทางวินัย และไม่สามารถยืมเงินทดรอง
ได้อีกต่อไป 

 



6. กรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดยการหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วตั้งแต่ 2 
งวด/เดือน ผู้ยืมเงินทดรองต้องรับผิดชอบเงินยืมทดรองนั้นท้ังจ านวน 

 

7. ส่วนการเงนิและบัญชี จะรายงานเงินยืมทดรองที่ผู้ยืมไม่ได้คืนหรือชดใช้
เงินยืมทดรองภายในเวลาที่ก าหนด ต่อหัวหน้าหน่วยงานของผู้ยืมเงนิทด
รองเป็นรายไตรมาส 

 



วัตถุประสงค์ในการก าหนดแนวปฏิบัติ 

1. เพื่อด าเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้หน่วยงานรายงาน
ผลการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส  

2. เพื่อให้รายงานเป็นไปอย่างถกูต้อง  

3. เพื่อให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับการจ่ายจริง  

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

 



ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ที่ได้ส ารองจ่ายเงิน
ตนเองไปก่อนแล้ว ประจ าปงีบประมาณนั้นๆ  

 ล ำดับ 

ที ่

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น (รำยไตรมำส) 

(ปีงบประมำณ) 

ก ำหนดส่งเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย 

(ปีงบประมำณ) 

1 ไตรมาสที่ 1 ประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม ภายในวันที่ 10 มกราคม 

2 ไตรมาสที่ 2 ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม ภายในวันที่ 10 เมษายน 

3 ไตรมาสที่ 3 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 

4 ไตรมาสที่ 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 

               ประจ าเดือนกันยายน 

ภายในวันที่ 10 กันยายน 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 



ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ท่ีได้ส ารองจ่ายเงิน
ตนเองไปก่อนแล้ว ประจ าปงีบประมาณนั้นๆ  

 

 

  ในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด แสดงว่าท่านไม่
ประสงค์จะเบกิจ่ายรายการท่ีเกิดขึ้น และไม่สามารถน าเอกสารหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายมาเพื่อเบิกเงินจากมหาวิทยาลัยได้ 

 

 



การจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน 
 

เพื่อให้รายการทางการเงินประจ าเดือนมีความถูกต้องซึ่ง  
 ก าหนดเสนอผู้บริหารภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน 

 

  หากหน่วยงานจัดส่งภายในวันท่ีก าหนด ส่วนการเงินและบัญชีจะ 
ด าเนินการบันทึกบัญชีและตัดงบประมาณภายในเดือนนั้นๆ  

  หากไม่จัดส่งตามก าหนดส่วนการเงินและบัญชีจะบันทึกบัญชีและ 
ตัดงบประมาณในเดือนถัดไป 

 



การจัดส่งเอกสารเพือ่เบิกจา่ยและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน 

 

ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตรง เช่น 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ของทุก
หน่วยงาน 

 

 
ภายในวันที่ 3  
ของเดือนถัดไป 

 



การจัดส่งเอกสารเพือ่เบิกจา่ยและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน 

 

รายการที่เบิกจ่ายผ่านบัญชีเงินเดือน เช่น 
ค่าล่วงเวลา           => ทุกหน่วยงาน 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา  => ส่วนอาคารฯ 
ค่าโทรศัพท์            => ศูนยเ์ทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูลการบรรจุ แต่งต้ัง ลาออก ค่ารถรบัส่ง 
และรายการอืน่ๆ      => ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ 
 

 

 
ภายในวันที่ 10  
ของเดือนถัดไป 

 



การจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจา่ยและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน 

 
 

ค่าใช้จ่ายหักงบประมาณระหว่างกัน เช่น 
 
ค่าโทรศัพท์           > ศูนยเ์ทคโนโลยีดิจทิัล 
ค่ารับรอง   > ส่วนอ านวยการและสารบรรณ  
ค่าขนขยะ    > ส่วนบริการกลาง 
ค่ารักษาพยาบาล 
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
 

 

 
ภายในวันที่ 6 
ของเดือนถัดไป 

 



การจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจา่ยและหักเงินงบประมาณระหว่างกัน 

 
กระทบยอดรายการสินทรัพย์ 

รายการครุภัณฑ์ 
ส่วนพัสดุ /ส่วนการเงินและบัญชี 

 
ภายในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป 

 



1. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้หน่วยงานด าเนนิการขออนุมัติ 
ตามอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุและการสั่งจ่ายเงิน ตามสายบังคับบัญชา 
ให้เรียบร้อยกอ่นส่งเบิกจ่าย  

2. กรณีวงเงินเกินอ ำนำจของหัวหน้ำหน่วยงำน ให้เสนอรองอธิกำรบดีตำม
สำยบังคับบัญชำอนุมัติก่อนส่งเบิกจ่ำยที่ส่วนกำรเงินและบัญชี 

 ตำมค ำสั่ง มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ ที่ 1185/2562  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 






