
1. ถาม  : เอกสารท่ีตองเตรียมมาเม่ือจะทําสัญญา   

         ยืมเงิน 

           ตอบ : บันทึกขอความท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนิน 

                    กิจกรรม  ตนฉบับพรอมสําเนา 

2. ถาม  : การยืมเงินตองทําลวงหนากอนการ 

         จัดงานก่ีวัน???  มีหลักเกณฑการยืมเงิน 

         ยังไงนา??? 

ตอบ : อยางนอย  2 – 3  สัปดาห  กอนจัดงาน 

        และมีหลักเกณฑ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ถาม  : การยืมเงิน  สามารถทําสัญญายืมไดก่ี 

         ก่ีสัญญา 

ตอบ : สามารถยืมไดเพียงคร้ังละ  1  สัญญา  

 

 
4.  ถาม   : ถาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเกินระเบียบท่ีจะ 

            เบิกจายไดควรทําอยางไร  

      ตอบ   : ใหคณบดีทําบันทึกเสนอทานอธิการบดี 

             โดยช้ีแจงเหตุผลความจําเปนกอนการ 

                       จัดโครงการ / กิจกรรม 

5.  ถาม    : คาท่ีพักของอาจารย /เจาหนาท่ี  

            โครงการฝกอบรมเบิกไดเทาไร 

 
       ตอบ : จัดใหพัก  2  คน ข้ึนไป  ตอ  1  หอง   

                      ยกเวนมีเหตุจําเปน  ไมเหมาะสมอาจพัก 

                      เด่ียวได  โดยช้ีแจงเหตุผลและความ 

                      จําเปน  และมีอัตราคาท่ีพัก  คือพักคูหอง      

                      ละ  1,800  บาท  พักเด่ียวหองละ 1,450 

            บาท 

6.  ถาม   : คาตอบแทนวิทยากรโครงการอบรม  

          ประชุม  สัมมนา  เบิกจายอยางไร 

 ตอบ :  ถาเบิกจายจากเงินรายได  วิทยากรท่ีเปน 

           บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใหเบิกจายใน   

           อัตราช่ัวโมงละไมเกิน  3,000  บาท  แต 

           ถาเปนบุคลภายในมหาวิทยาลัยใหเบิก 

           จายในอัตราช่ัวโมงละไมเกิน  1,500   

           บาท 

7. ถาม : การจายคาตอบแทนแกบุคคลภายนอกท่ี 

           มาปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัย  จายไดเทาไร 

ตอบ : ใหจายในอัตราช่ัวโมงละไมเกิน  60  บาท 

         ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานไมนอยกวา  8   

         ช่ัวโมง  ใหจายคาตอบแทนในอัตรา  500 

         บาท  ตอวัน 

8. ถาม : คาตอบแทนนักศึกษาชวยงานเบิกจายไดใน 

        อัตราช่ัวโมงละเทาไร 

           ตอบ : ปฏิบัติงานดานธุรการ (ไมเกิน 8 ช่ัวโมง/วัน) 

- นักศึกษา   ป.ตรี  ช่ัวโมงละไมเกิน 50  

                           บาท  แตไมเกิน  350  บาท ตอวัน 

          ปฏิบัติงานชวยการเรียนการสอน ช่ัวโมง 

                    ละไมเกิน  150  บาท  แตไมเกิน  1,000                          

          บาท (ไมเกิน  8 ช่ัวโมงตอวัน) 

9.  ถาม : นักศึกษาเบิกจายคาท่ีพักไดเทาไร 

 ตอบ : คาใชจายท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนของ 

   

*จดัทาํสัญญายมืเงินตามประกาศมหาวทิยาลยั  เรื�อง  หลกัเกณฑ ์ 

วธีิการทดรองจ่ายและการยมืเงินของมหาวทิยาลยั  พ.ศ.���� 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายและกาํหนดวนัส่งใชค้ืนเงินยมื 

*ให้ผูมี้อาํนาจอนุมตัิสัญญายมืและอนุมตัิจ่ายเงินยมื 

*ทาํสัญญาเงินยมืมากกวา่ � สัญญาได ้แต่ตอ้งชี�แจงเหตุผลความ

จาํเป็นเสนอต่ออธิการบดี หรือผูเ้ที�อธิการบดีมอบหมาย 

การจ่ายเงนิ



          นักศึกษา  เชน คาท่ีพัก คาเบ้ียเล้ียง  และ 

          คาอาหาร  ใหเบิกจายในอัตราไมเกินก่ึง 

          หน่ึงของผูดํารงตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติ 

          การ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียว 

          กับการเบิกจายคาใชจายเดินทางไป  

          ราชการ 

10. ถาม  : คาของท่ีระลึกเบิกยังไง???ใหใครไดบางนา 

         

  
  

 

ตอบ : ใหผูมาเย่ียมชมมหาวิทยาลัยหรือใหแก 

          หนวยงานภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยไปเย่ียม  

          ชมใหจายในอัตราหนวยงานละไมเกิน  

          3,000  บาท 

11.  ถาม  : คาอาหารสําหรับการฝกอบรมเบิกไดเทาไร 

 ตอบ : ถาจัดในสถานท่ีราชการ 

- 1 หรือ 2 ม้ือ  ไมเกิน  400  บาท 

- 3  ม้ือ  ไมเกิน  600  บาท 

ถาจัดในสถานท่ีเอกชน 

- 1 หรือ 2 ม้ือ  ไมเกิน  700  บาท 

- 3  ม้ือ  ไมเกิน  950  บาท 

12.  ถาม  : หลักเกณฑในการจายคาเล้ียงรับรอง 

          วิทยากร 

 
          ตอบ : ตามระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร  

                  พ.ศ.2562  สวนท่ี  5   ขอ  65  คาเล้ียงรับ 

       รองผูท่ีไดรับเชิญจากผูบริหารระดับอธิการบดี 

       รองอธิการบดี  หรือคณบดี  คร้ังละ คนละ 

        ไมเกิน 1,500 บาท  

13.  ถาม  : คาตอบแทนวิทยากร  ใชหลักฐาน    

          อะไรบาง  ประกอบการเบิกจาย      

 ตอบ  : 1.ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร 

           2.หนังสือเชิญ 

           3.สําเนาบัตรประชาชน   

           4.กําหนดการ 

 5.ใบลงช่ือเขารวมแบบลงทะเบียน 

      14.  ถาม  : คาท่ีพักจําเปนตองมี   Folio  หรือไม 

   ตอบ  : จําเปนตองมี แตถาไมมี ในใบเสร็จตองมี 

                      รายละเอียดครบถวน  คือ  รายละเอียดผู 

                       เขาพัก  อัตราคาท่ีพัก และระยะเวลาท่ี 

                       เขาพัก  

       15  ถาม  : การเดินทางสําหรับวิทยากรสามารถจาย 

           ไดในลักษณะใดบาง 

 ตอบ  : 1.คณะฯ จัดรถรบัสงให  

           2.การเดินทางโดยพาหนะรับจางในระยะ 

             ทางไป-กลับไมเกิน  400  กิโลเมตร   

             ใหไดตามจายจริงแตไมเกิน  1,000   

             บาท 

           3.การเดินทางโดยรถยนตสวนตัวใหจาย 

   เปนเงินชดเชยคานํ้ามันเช้ือเพลิง ใน 

              อัตรากิโลเมตรละ  5  บาท 

           ท้ังน้ี  ขอ  2  และ 3  ตองไดรับอนุมัติ 

           จากคณบดีคณะน้ัน  ๆ กอน 

        16. ถาม : กรณีท่ีคาใชจายในโครงการท่ีเปนจัดซ้ือ 

                      จัดจางตองทําอยางไร 

             ตอบ : การจัดซ้ือจัดจางใหดําเนินการตาม 

                      ระเบียบฯพัสดุ               

                              

 
                (อางอิงระเบียบวาดวยการเบกิจายเงนิรายได  มหาวิทยาลัยศิลปากร    พ.ศ.2562) 

                      

            

     สารพันปญหาโครงการฝกอบรม 
        จัดทําโดย 

        นางสาวพิมพพิชชาพร  กลีบสุวรรณ 

          นักการเงินปฏิบัติการ 


