
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้- ซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วก ั
การเ กิจา่ยเงิน/การใชง้ ประมาณของหน่วยงาน

ในชว่งกอ่นสิน้ปีง ประมาณ 2564
และ 

ระเ ยี /ประกาศ ทีม่กีารปร ัปรุงใหม่ 
ปีง ประมาณ 2564

วนัศุกรท์ี ่30 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านการประชมุออนไลน ์Zoom Cloud Meeting



1. การด าเนินการเบกิจา่ย/การใชง้บประมาณและการ

ใหบ้รกิารกอ่นสิน้ปีงบประมาณ 2564
2. แนวปฏบิตักิารจดัสง่เอกสารเบกิจา่ยผ่านระบบ DOMs
3. ระเบยีบ/ประกาศ ทีม่กีารปรบัปรงุ แกไ้ข ในปีงบประมาณ 

2564
4. ตอบขอ้ซกัถาม

เนือ้หา



การเ กิคา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไตรมาส 4
ประจ าเดอืนกรกฏาคม – สงิหาคม 2564

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไตรมาส 4
ประจ าเดอืนกนัยายน 2564

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564



การส่งเอกสารเบกิจา่ย กรณีตัง้คา้ง

จา่ยรายการทีไ่ม่สามารถด าเนินการ

ไดแ้ลว้เสรจ็ ภายใน 30 กนัยายน

2564

เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ไฟฟ้า คา่ไปรษณีย ์

คา่ตอบแทน คา่ล่วงเวลา คา่จา้ง และอืน่ๆ

วนัศกุรท์ี ่1 ตลุาคม 2564



การเ กิเงินสวสัดกิาร
คา่รกัษาพยาบาล/คา่เลา่เรยีน/คา่ทีพ่กั และอืน่ๆ

สง่เอกสารถงึสว่นการเงนิและบญัชี

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564



การเ กิชดเชยเงินส ารองจา่ยหน่วยงาน

การจดัส่งเอกสารเพือ่เบกิชดเชย

น าเงนิเบกิชดเชยเขา้บญัชเีงนิ

ส ารองจา่ยหน่วยงาน

กรณีมดีอกเบีย้รบัใหน้ าส่ง

มหาวทิยาลยัฯ

รายงานสถานภาพเงนิส ารองจา่ย

หน่วยงาน

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564

วนัศกุรท์ี ่1 ตลุาคม 2564



การยมื/คนืเงินทดรองจา่ย

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564 การยมืเงนิทดรองจา่ย

การคนืเงนิทดรองจา่ย 

กรณีภารกจิเสรจ็สิน้กอ่น

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564

การคนืเงนิทดรองจา่ย 

กรณีภารกจิเสรจ็สิน้หลงั

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564

วนัพุธที ่15 กนัยายน 2564 

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564 



การคนืเงินยมืทดรองจา่ยและเงินเหลอืจา่ย

ธนาคารออมสนิ 

ช ือ่บญัชมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

เลขทีบ่ญัช ี053281194620

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564การคนืเงนิเหลอืจา่ย

โอนเงนิเขา้บญัชี

ธนาคารกรงุไทย 

ชือ่บญัชมีวล.(รบัคนืเงนิยมืทดรองจา่ย) 
เลขที ่828-3-12011-5



การขอใหห้กัง ประมาณระหวา่งกนั

เชน่ คา่จดัเก็บขยะ คา่พาหนะ

คา่ตอบแทนแม่บา้น คา่ตอบแทน

รปภ. คา่ตอบแทนงานภมูทิศัน์

คา่โทรศพัท ์ คา่รบัรอง

คา่น า้มนัเช ือ้เพลงิ คา่จา้ง

และอืน่ๆ

วนัศกุรท์ี่ 1 ตลุาคม 2564



วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564

การน าสง่เงนิรายไดท้ีไ่ดร้บั
จากหน่วยงานภายนอก

การจา่ยช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บ
ใหแ้กม่หาวทิยาลยั เชน่ คา่น า้มนั 
เช ือ้เพลงิ คา่น า้ประปา คา่โทรศพัท ์
คา่พาหนะ คา่เชา่สถานที/่อปุกรณ์

วนัศกุรท์ี ่1 ตลุาคม 2564กรณีรายไดค้า้งรบั
รายไดร้บัลว่งหนา้

การส่งเงินได/้รายไดค้า้งร ั/รายไดร้ ัล่วงหน้า



การน าส่งรายได้

กรณีไดร้บัเงนิจากหน่วยงานภายนอก

โอนเขา้บญัชี828-1-14776-8 ชือ่บญัชี “มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ”์

หน่วยงานทีต่อ้งช าระเงนิใหแ้กม่หาวทิยาลยั เชน่ คา่ไฟฟ้า คา่น า้ประปา

คา่น า้มนัเช ือ้เพลงิ คา่โทรศพัท ์คา่เชา่สถานที่ และอืน่ๆ

โอนเขา้บญัชี828-0-95396-5

ชือ่บญัชี “มวล. (สว่นการเงนิและบญัชีการรบัเงนิ เพือ่การรบัเงนิอเิล็กทรอนิกส”์

ภายในวนัพฤหสับดทีี่ 30 กนัยายน 2564



การสง่คนืเลม่ใบเสรจ็รบัเงนิ

วนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564

การส่งคนืเล่มใ เสรจ็



การเ กิวสัดอุปุกรณห์น่วยงานทีม่คีลงัวสัดุ

สง่รายงานวสัดคุงเหลอื

(คลงัพสัดกุลางสว่นอาคารสถานที ่/ 
คลงัพสัดสุว่นอาคารสถานที ่/

คลงัพสัดศุนูยเ์คร ือ่งมอืวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

ด าเนินการแลว้เสรจ็

ภายในวนัพฤหสับดทีี ่30 กนัยายน 2564



การกระท ยอดสนิทรพัย ์คา่เสือ่มราคา 
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ภายใน

วนัศุกรท์ี ่8 ตุลาคม 2564



การจดัท ารายงานทางการเงินประจ าปี

วนัพุธที ่20 ตลุาคม 2564รายงานทางการเงนิกองทนุส านักวชิา

รายงานทางการเงนิหน่วยวสิาหกจิ วนัศกุรท์ี ่22 ตลุาคม 2564



แนวปฏ ิตักิารจดัส่งเอกสารเ กิจ่ายผ่านระ  DOMs

2. เอกสารเบกิจา่ย/เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง หากฝากสง่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ว่นการเงนิฯ กรณุาระบุช ือ่ใน

โน๊ตมาทุกคร ัง้ 

1. เอกสารเบกิจา่ยเงนิใหร้ะบุเร ือ่งในระบบ Doms ใหช้ดัเจนและครอบคลมุ เชน่ ใบยมืเงนิทด

รอง ใหร้ะบุช ือ่เร ือ่ง ผูย้มื จ านวนเงนิ เพือ่ความสะดวกในการคน้หาเอกสาร

3. เอกสารเบกิจา่ยขอใหห้น่วยงานปริน้เอกสารจากระบบ Doms มาใหเ้รยีบรอ้ย ทางสว่น
การเงนิฯ จะไม่ปร ิน้ให ้เพือ่ป้องกนัการเบกิทีซ่  า้ซอ้น และใหเ้ย็บเอกสารแนบมาใหเ้รยีบรอ้ย

หา้มหนีบคลปิเอกสารมา เพือ่ป้องกนัการสญูหายหรอืเอกสารตดิไปกบัเอกสารชดุอืน่



ระเ ยี /ประกาศ ทีม่กีารปร ัปรุงใหม่ ปีง ประมาณ 2564

ประกาศมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์เร ือ่งหลกัเกณฑแ์ละ

อตัราคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน

ภายในประเทศ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564

อา้งตามประกาศมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ฉบบัลงวนัที ่23 กรกฏาคม 

2562 เร ือ่งหลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน

ภายในประเทศ พ.ศ. 2562



กรณีซือ้ตัว๋เคร ือ่งบนิแบบเหมาจา่ย ไม่จ ากดัคร ัง้การเดนิทาง 

(ตัว๋เคร ือ่งบนิบฟุเฟต)์
- หลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิ ใหใ้ชใ้บเสรจ็รบัเงนิ หรอื Travel 

Itinerary
- ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงนิ 

- โดยใหเ้บกิคา่พาหนะเดนิทางเหมาจา่ย ขาละ 550 บาท

ประกาศมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์เร ือ่งหลกัเกณฑแ์ลอตัราคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปปฏ ิตังิานภายในประเทศ (ฉ  ัที ่2) พ.ศ. 2564

สาระส าคญั



ตอบขอ้ซกัถาม


