
 

คู่มือการให้บริการ : การจัดโครงการ/ไปราชการ และยืมเงิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานบริหารและวางแผน หน่วยการเงินและบัญชี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ให้ด ำเนินกำรขออนุมัติจัดโครงกำรก่อนด ำเนินโครงกำร 30 วันท ำกำร และให้ด ำเนินกำรขออนุมัติ

เดินทำงไปรำชกำรก่อนเดินทำง 15 วันท ำกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร/ไปรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและ

ประกำศของมหำวิทยำลัย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

1. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย 

2. อ้ำงอิงข้อมูลจำกกองคลัง http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/10/30-116 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
         งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและ
บัญช ี
 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุ
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)  
ต้ังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 5 วันท าการ 

 

 

 

 



ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

ลงทะเบียนรับ 
5 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

2  
ตรวจสอบเอกสำร 

30 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

3  
บันทึกข้อมูล 

5 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

4  
เกษียนหนังสือ 

5 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

5  
ตรวจสอบเอกสำร 

10 นำที หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

6  
เสนอรองฯ 

1 ชั่วโมง/1 วัน รองคณบดี 

7  
เสนอคณบดี 

1 ชั่วโมง/ 1 วัน คณบดี 

8  
คีย์รำกำรขอเบิก 

ในระบบบัญชี 3 มิติ 

15 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

9  10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

ส่งงำนกำรเงินคณะฯ 
(กรณียืมเงินทดรองจ่ำย 

ของคณะฯ) 

ส่งงำนกำรคลัง 
(กรณียืมเงินทดรองจ่ำย 

ของมหำวิทยำลัยฯ) 

NO 

YES 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร/ไปรำชกำร และยืมเงิน สำขำฯ 
2. รำยละเอียดโครงกำร/ไปรำชกำร สำขำฯ 
3. ก ำหนดกำรจัดโครงกำร/ไปรำชกำร สำขำฯ 
4. บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงินด ำเนินงำน........................................ สำขำฯ 
5. สัญญำยืมเงิน สำขำฯ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. ไม่มีค่ำธรรมเนียม  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
เลขท่ี 179 หมู่ 3 ต ำบลไม้ฝำด อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 92150 
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-8943406 

2. http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบฟอร์ม 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance 
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

 

 

 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance


 

คู่มือการให้บริการ : การขอยืมเงินทดรองจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานบริหารและวางแผน หน่วยการเงินและบัญชี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ให้ด ำเนินกำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง ส ำหรับ

โครงกำรก่อนด ำเนินโครงกำร 30 วันท ำกำร และให้ด ำเนินกำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรก่อนเดินทำง 15 วัน

ท ำกำรก่อนเดินทำงไปรำชกำร และกำรจัดซื้อวัสดุก่อนก ำหนดใช้งำน 5 วันท ำกำร 

2. ด ำเนินกำรยืมเงินทดรองจ่ำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง ให้เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

1. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย 

2. อ้ำงอิงข้อมูลจำกกองคลัง http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/10/30-116 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
         งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและ
บัญช ี
 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุ
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)  
ต้ังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 5 วันท าการ 

 

 

 



ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

ลงทะเบียนรับ 
5 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

2  
ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

30 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

3  
 

1 ชั่วโมง/ 1 วัน รองคณบดี 

4  1 ชั่วโมง/ 1วัน คณบดี 

5  
 

15 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

6  
 

1 ชั่วโมง/1 วัน ผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเช็ค 

7  30 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

8  10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

9  10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

 

 

 

 

 

 

เสนอรองฯ

ฯ 

เก็บเอกสำร 

เสนอคณบดี 

เขียนเช็ค/ลงทะเบียนคุมเช็ค 

เสนอผู้มีอ ำนำจ 

จ่ายเช็คให้ผู้ยืมเงิน 

ลงระบบ ACC 3D/ทะเบียนคุมลูกหน้ี 

เพ่ือให้ได้เลขที่สัญญำยืมเงิน 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. สัญญำยืมเงิน พร้อมรำยละเอียด/หลักฐำนแนบ ผู้ขออนุมัติ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. ไม่มีค่ำธรรมเนียม  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
เลขท่ี 179 หมู่ 3 ต ำบลไม้ฝำด อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 92150 
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-8943406 

2. http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบฟอร์ม 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance 
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance


 

คู่มือการให้บริการ : การส่งใช้ยืมเงินทดรองจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานบริหารและวางแผน หน่วยการเงินและบัญชี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ให้ด ำเนินกำรชดใช้เงินยืมทดรองจ่ำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง ภำยใน 30 วัน

นับแต่วันท่ีได้รับเงินยืมส ำหรับจัดโครงกำรและจัดซื้อวัสดุ และภำยใน 7 วันท ำกำรหลังเดินทำงกลับส ำหรับ

เดินทำงไปรำชกำร 

2. ด ำเนินกำรยืมเงินทดรองจ่ำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง ให้เป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

1. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย 

2. อ้ำงอิงข้อมูลจำกกองคลัง http://finance.rmutsv.ac.th/content/2012/10/30-116 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
         งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและ
บัญช ี
 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุ
ท่ีทำงรำชกำรก ำหนด)  
ต้ังแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 3 วันท าการ 

 

 

 



ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  5 นำที เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

2  
 

30 นำท ี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

3  
 

1 ชั่วโมง/              
1 วัน 

รองคณบดี 

4  1 ชั่วโมง/             
1วัน 

คณบดี 

5  
 

30 นำท ี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

6  
 

3 ชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

7  30 นำท ี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

8  10 นำท ี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

9  1 ชั่วโมง/  
1 วัน 

รองคณบดี 

10  1 ชั่วโมง/  
1 วัน 

คณบดี 

11  15 นำท ี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง/บันทึกขออนุมัติ

เบิกเงินทดรองจ่ำย 

เสนอรองฯ

ฯ 

เสนอคณบดี 

ติดต่อลูกหน้ีคืนเงิน 

บันทึกขอส่งใบส ำคัญค้ำงจ่ำยเงิน 

ลงระบบ ACC 3D/ทะเบียนคุมลูกหน้ี 
เพื่อให้ได้เลขที่สัญญำยืมเงิน 

น ำเงินฝำกธนำคำร/ลงระบบ ACC 3D 

เสนอรองฯ

ฯ 

เสนอคณบดี 

ส่งหน่วยเบิกจ่ำย 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. สัญญำยืมเงิน พร้อมรำยละเอียด/หลักฐำนแนบ ผู้ขออนุมัติ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. ไม่มีค่ำธรรมเนียม  

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. งำนบริหำรและวำงแผน หน่วยกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตตรัง 
เลขท่ี 179 หมู่ 3 ต ำบลไม้ฝำด อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 92150 
หมำยเลขโทรศัพท์ 081-8943406 

2. http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบฟอร์ม 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance 
 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/th/finance

