1. ถาม : เอกสารที่ตองเตรียมมาเมื่อจะทําสัญญา
ยืมเงิน
ตอบ : บันทึกขอความที่ไดรับอนุมัติใหดําเนิน
กิจกรรม ตนฉบับพรอมสําเนา
2. ถาม : การยืมเงินตองทําลวงหนากอนการ
จัดงานกี่วัน??? มีหลักเกณฑการยืมเงิน
ยังไงนา???
ตอบ : อยางนอย 2 – 3 สัปดาห กอนจัดงาน
และมีหลักเกณฑ ดังนี้
การจ่ ายเงิน
*จัดทําสัญญายืมเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื อง หลักเกณฑ์
วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
*ประมาณการค่าใช้จ่ายและกําหนดวันส่ งใช้คืนเงินยืม
*ให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิสัญญายืมและอนุมตั ิจ่ายเงินยืม

4. ถาม : ถาคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกินระเบียบที่จะ
เบิกจายไดควรทําอยางไร
ตอบ : ใหคณบดีทําบันทึกเสนอทานอธิการบดี
โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนกอนการ
จัดโครงการ / กิจกรรม
5. ถาม : คาที่พักของอาจารย /เจาหนาที่
โครงการฝกอบรมเบิกไดเทาไร

*ทําสัญญาเงินยืมมากกว่า สัญญาได้ แต่ตอ้ งชีแจงเหตุผลความ
จําเป็ นเสนอต่ออธิการบดี หรื อผูเ้ ทีอธิการบดีมอบหมาย

3. ถาม : การยืมเงิน สามารถทําสัญญายืมไดกี่
กี่สัญญา
ตอบ : สามารถยืมไดเพียงครั้งละ 1 สัญญา

ละ 1,800 บาท พักเดี่ยวหองละ 1,450
บาท
6. ถาม : คาตอบแทนวิทยากรโครงการอบรม
ประชุม สัมมนา เบิกจายอยางไร
ตอบ : ถาเบิกจายจากเงินรายได วิทยากรที่เปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยใหเบิกจายใน
อัตราชั่วโมงละไมเกิน 3,000 บาท แต
ถาเปนบุคลภายในมหาวิทยาลัยใหเบิก
จายในอัตราชั่วโมงละไมเกิน 1,500
บาท
7. ถาม : การจายคาตอบแทนแกบคุ คลภายนอกที่
มาปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัย จายไดเทาไร
ตอบ : ใหจายในอัตราชั่วโมงละไมเกิน 60 บาท
ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานไมนอยกวา 8
ชั่วโมง ใหจายคาตอบแทนในอัตรา 500
บาท ตอวัน
8. ถาม : คาตอบแทนนักศึกษาชวยงานเบิกจายไดใน
อัตราชั่วโมงละเทาไร
ตอบ : ปฏิบัติงานดานธุรการ (ไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน)
-

ตอบ : จัดใหพัก 2 คน ขึ้นไป ตอ 1 หอง
ยกเวนมีเหตุจําเปน ไมเหมาะสมอาจพัก
เดี่ยวได โดยชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปน และมีอัตราคาที่พัก คือพักคูหอง

นักศึกษา ป.ตรี ชั่วโมงละไมเกิน 50
บาท แตไมเกิน 350 บาท ตอวัน

ปฏิบัติงานชวยการเรียนการสอน ชั่วโมง
ละไมเกิน 150 บาท แตไมเกิน 1,000
บาท (ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน)
9. ถาม : นักศึกษาเบิกจายคาที่พกั ไดเทาไร
ตอบ : คาใชจายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของ

นักศึกษา เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และ
คาอาหาร ใหเบิกจายในอัตราไมเกินกึ่ง
หนึ่งของผูดํารงตําแหนงทั่วไประดับปฏิบัติ
การ ตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยว
กับการเบิกจายคาใชจายเดินทางไป
ราชการ
10. ถาม : คาของที่ระลึกเบิกยังไง???ใหใครไดบางนา

ตอบ : ใหผูมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหรือใหแก
หนวยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยไปเยี่ยม
ชมใหจายในอัตราหนวยงานละไมเกิน
3,000 บาท
11. ถาม : คาอาหารสําหรับการฝกอบรมเบิกไดเทาไร
ตอบ : ถาจัดในสถานที่ราชการ
- 1 หรือ 2 มื้อ ไมเกิน 400 บาท
- 3 มื้อ ไมเกิน 600 บาท
ถาจัดในสถานที่เอกชน
- 1 หรือ 2 มื้อ ไมเกิน 700 บาท
- 3 มื้อ ไมเกิน 950 บาท
12. ถาม : หลักเกณฑในการจายคาเลี้ยงรับรอง

วิทยากร

ตอบ : ตามระเบียบเงินรายไดมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2562 สวนที่ 5 ขอ 65 คาเลี้ยงรับ
รองผูที่ไดรับเชิญจากผูบ ริหารระดับอธิการบดี
รองอธิการบดี หรือคณบดี ครั้งละ คนละ
ไมเกิน 1,500 บาท
13. ถาม : คาตอบแทนวิทยากร ใชหลักฐาน
อะไรบาง ประกอบการเบิกจาย
ตอบ : 1.ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
2.หนังสือเชิญ
3.สําเนาบัตรประชาชน
4.กําหนดการ
5.ใบลงชื่อเขารวมแบบลงทะเบียน
14. ถาม : คาที่พักจําเปนตองมี Folio หรือไม
ตอบ : จําเปนตองมี แตถาไมมี ในใบเสร็จตองมี
รายละเอียดครบถวน คือ รายละเอียดผู

เขาพัก อัตราคาที่พัก และระยะเวลาที่
เขาพัก
15 ถาม : การเดินทางสําหรับวิทยากรสามารถจาย
ไดในลักษณะใดบาง
ตอบ : 1.คณะฯ จัดรถรับสงให
2.การเดินทางโดยพาหนะรับจางในระยะ
ทางไป-กลับไมเกิน 400 กิโลเมตร
ใหไดตามจายจริงแตไมเกิน 1,000
บาท
3.การเดินทางโดยรถยนตสวนตัวใหจาย
เปนเงินชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใน
อัตรากิโลเมตรละ 5 บาท

ทั้งนี้ ขอ 2 และ 3 ตองไดรับอนุมัติ
จากคณบดีคณะนั้น ๆ กอน
16. ถาม : กรณีที่คาใชจายในโครงการที่เปนจัดซื้อ
จัดจางตองทําอยางไร
ตอบ : การจัดซื้อจัดจางใหดําเนินการตาม
ระเบียบฯพัสดุ

(อางอิงระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินรายได มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2562)

สารพันปญหาโครงการฝกอบรม
จัดทําโดย
นางสาวพิมพพิชชาพร กลีบสุวรรณ
นักการเงินปฏิบัติการ

