
 

 

บันทึกขอความ 
สวนงาน  คณะสาธารณสุขศาสตร กองบริหารงานคณะ งานบริหารท่ัวไป  โทร.  42812 

ท่ี  อว 660301.9.1.1/พิเศษ     วันท่ี   9 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง  ขอสงรายงานและขออนุญาตเผยแพรรายงาน  

เรียน  คณบดี  

 ตามท่ี หนวยคลังและพัสดุ งานบริหารท่ัวไป ไดสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุม เรื่อง ประชุมชี้แจงแนว

ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1026/2564 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 

2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ในการนี้จึงใครขอสงรายงานสรุปผลการประชุมดังกลาว ในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ตามท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ท้ังนี้ ใครขออนุญาตเผยแพรเอกสารดังกลาวขางตน ใหแกบุคลากรในคณะสาธรณสุขศาสตร          

เพ่ือทราบหลักการปฏิบัติดานการยืมเงินทดรองจาย ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

       (นางสาววีรินทณ ขันธะติวงศ) 

              ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
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รายงาน
การเขา้รว่ม

ประชุมสมัมนา 
เรื�องชี�แจงแนวปฏิบติั
เงินยมืทดรองจา่ย



การประชุม/สมัมนา
เรื�อง ประชุมสมัมนาชี�แจงแนวปฏิบติัการยมืเงินทดรองจา่ย

ตามประกาศเงินยมืทดรองจา่ย ฉบบัที� 1026/2564
วนัที� 29 มถินุายน 2564

โดย
กองคลัง มหาวทิยาลัยขอนแก่น

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนา/ผูจ้ดัทํารายงาน

นางสาวจริาพร บุญจวง ตําแหนง่ รกัษาการหัวหนา้งานคลังและพสัดุ
นางสาววรีนิทณ ์ขนัธะติวงศ์ ตําแหนง่ นกัวชิาการเงินและบญัชี

 
เผยแพรโ่ดย : หนว่ยคลัง งานบรหิารทั�วไป

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ประกาศเงินยมืทดรองจา่ย 
ฉบบัที� 1026/2564

(ฉบบัใหม)่

ประกาศบงัคับใชตั้�งแต่
1 มถินุายน 2564



วตัถปุระสงค์การเขา้รว่มประชุมสมัมนา

เพื�อทราบขอ้มูล
รายละเอียดและขอ้
ชี�แจง ขอ้แก้ไข
เกี�ยวกับประกาศ
เงินยมืทดรองจา่ย

ฉบบัใหม่

ศึกษาเพื�อ 
นําเสนอต่อผู้บรหิาร
และเผยแพรข่อ้มูล

ต่อบุคลากร
คณะสาธารณสขุศาสตร์



มารูจ้กักับประกาศ
เงินยมืทดรองจา่ย

ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ฉบบัที� 1026/2564



สาระสาํคัญ
คํานิยามในประกาศ
หลักเกณฑ์และวตัถปุระสงค์
ผูม้อํีานาจอนมุติัและผูม้สีทิธยิมืเงิน
ค่าใชจ้า่ยที�สามารถขอยมืเงินทดรองจา่ย
เงื�อนไขและวธิกีารยมืเงิน
หลักการยมืเงิน
การหกัล้างบญัชลีกูหนี�เงินยมื
การกําหนดวงเงินยมืทดรองจา่ยตามระดบัตําแหนง่
การควบคมุและการตรวจสอบ
บทกําหนดโทษ



คํานิยามในประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแก่น   หมายความวา่   มหาวทิยาลัยขอนแก่น
อธกิารบด ี                    หมายความวา่   อธกิารบดีมหาวทิยาลัย   

สว่นงาน                       หมายความวา่   คณะ ศูนย ์สถาบนั สาํนัก 

หวัหน้าสว่นงาน            หมายความวา่    คณบด ีผูอํ้านวยการศูนย ์

                                                                  ขอนแก่น

                                                                  หรอืหน่วยงานที�มเีรยีกชื�อ
                                                                  อยา่งอื�น ที�เทียบเท่าคณะ 
                                                                  ยกเวน้หน่วยงานในกํากับ

                                                                 ผูอํ้านวยการสถาบนั ผูอํ้านวย
                                                                 การสาํนัก หรอืหวัหน้าหน่วย
                                                                 งานที�เรยีกชื�ออยา่งอื�นที�ม ี
                                                                 ฐานะเทียบเท่าคณะ



คํานิยามในประกาศ (ต่อ)
ผูอํ้านวยการกองบรหิารงาน  หมายความวา่    ผูอํ้านวยการกอง

เงินยมื                                หมายความวา่   เงินยมืทดรองจา่ยเงิน

ใบสาํคัญคู่จา่ย                     หมายความวา่    หลักฐานการจา่ยที�เป�นใบ

                                                                          บรหิารงาน คณะ ศูนย ์
                                                                          สถาบนั สาํนัก หรอื
                                                                          ตําแหน่งที�เรยีกชื�อ
                                                                          อยา่งอื�น ที�มฐีานะเทียบ 
                                                                          เท่าผูอํ้านวย การกอง 
                                                                          บรหิารงานคณะ

                                                                          เงินรายไดม้หาวทิยาลัย  
                                                                          หรอืเงินยมืทดรองจา่ย 
                                                                          หมุนเวยีนของหน่วยงาน

                                                                         เสรจ็รบัเงิน หรอืหลักฐานที�
                                                                         แสดงวา่ได้มกีารจา่ยเงินให้
                                                                         แก่ผูร้บัหรอืเจา้หนี�ตามขอ้ 
                                                                         ผกูพนัแล้ว



คํานิยามในประกาศ (ต่อ)
พนักงานมหาวทิยาลัย    หมายความวา่   พนักงานมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

                                                                  ตามประกาศพระราชบญัญัติ
                                                                  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
                                                                  พ.ศ.2558 ที�ได้รบัค่าจา้งจาก 
                                                                  เงินงบประมาณแผน่ดิน ทั�งนี�ให้
                                                                  หมายความรวมถึงพนักงาน 
                                                                  มหาวทิยาลัยโดยใชเ้งินรายได้
                                                                  ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ 
                                                                  เปลี�ยนสถานภาพ



หลักเกณฑ์และวตัถปุระสงค์
เป�นการยมืเงินเพื�อใหห้นว่ยงานหรอืบุคคล ยมืเพื�อนาํไปใชจ้า่ยในการ
ดาํเนนิงานในหนา้ที�และการปฏิบติังานของหนว่ยงาน ในกรณทีี�มคีวาม
จาํเป�นที�ต้องจา่ยเงินสดก่อน 
การขอยมืเงินต้องอยูภ่ายใต้เหตผุลความจาํเป�นที�ต้องมกีารจา่ยเงินสด
ล่วงหนา้ หรอืจา่ยเงินสดในขณะที�ดาํเนนิงานโครงการหรอืกิจกรรม
ภายใต้หลักเกณฑ์ที�กําหนด
ผูย้มืเงินต้องเป�นบุคคลในสงักัดหนว่ยงานที�ใหย้มืเงิน 
การอนมุติัใหย้มืเงินจะต้องปฏิบติัตามระเบยีบหรอืแนวปฏิบติัต่างๆ
ของรายการที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเครง่คัด
ผูย้มืเงินจะต้องรบัผดิชอบในการคืนเงินใหค้รบตามจาํนวนที�ยมื ภายใน
ระยะเวลาที�กําหนด
หวัหนา้สว่นงานที�อนุมติัหรอืใหค้วามเหน็ชอบในการขอยมืเงิน มหีนา้ที�
กํากับ ติดตาม การใชจ้า่ยเงิน รวมทั�งการคืนเงินยมืของผูใ้ต้บงัคับ
บญัชา



ผูม้อํีานาจอนมุติัและผูม้สีทิธยิมืเงิน
อธกิารบด ีหรอืผูที้�ไดร้บัมอบหมาย มอํีานาจอนมุติัเงินยมื
ทดรองจา่ยเงินรายไดม้หาวทิยาลัยขอนแก่นไดต้ามความ
จาํเป�นและเหมาะสม
หวัหนา้สว่นงาน หรอืผูที้�ไดร้บัมอบหมาย มอํีานาจอนมุติัเงินยมื
ทดรองจา่ยจากเงินหมุนเวยีนของหน่วยงานไดต้ามความ
จาํเป�นและเหมาะสม
ผูม้สีทิธยิมืเงินทดรองจา่ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ
พนักงานมหาวทิยาลัย และต้องไมเ่ป�นผูค้้างเงินยมืที�เกินกําหนด
ระยะเวลาในสญัญา



ค่าใชจ้า่ยที�สามารถขอยมืเงินทดรองจา่ย
เงินเดอืน ค่าจา้งของบุคลากรที�หนว่ยงานยงัไมเ่บกิจา่ย
เงินค่าสวสัดกิาร การรกัษาพบาบาล สวสัดกิารเกี�ยวกับการ
ศึกษาบุตร
ค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน
ค่าใชจ้า่ยในการจดักิจกรรม/โครงการอื�นๆ
ค่าพสัดทีุ�ติดต่อโดยตรงกับผูจ้าํหนา่ยจากต่างประเทศ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏิบติังาน
ค่าใชจ้า่ยในการวจิยัหรอืการใหบ้รกิารวชิาการ
กรณบุีคลากรและนกัศึกษาไดร้บัทนุการศึกษาและทําวจิยั
ระยะสั�นไมเ่กิน 1 ป� 



เงื�อนไขและวธิกีารยมืเงิน
ผูย้มืเงินจะต้องศึกษาระเบยีบ ขอ้บงัคับ และประกาศที�
เกี�ยวขอ้งในการปฏิบติังานใหเ้ขา้ใจเป�นอยา่งดแีละต้อง
ปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั เมื�อไดร้บัอนมุติัใหย้มืเงิน
ทดรองจา่ย และหากหลักฐานการจา่ยเงินไมส่ามารถเบกิ
จา่ยตามระเบยีบได ้ผูย้มืจะต้องเป�นผูร้บัผดิชอบ
เงินเดอืน ค่าจา้งที�หนว่ยงานยงัไมเ่บกิจา่ย ใหย้มืไดไ้มเ่กิน
รอ้ยละ 70 ของอัตราเงินเดอืน หรอืค่าจา้งที�ไดร้บับรรจุและ
แต่งตั�ง
ค่ารกัษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร สาํหรบัสวสัดกิาร
ขา้ราชการ และลกูจา้งประจาํ สามารถยมืไดต้ามจาํนวนที�
สามารถเบกิจา่ยได้ ตามระเบยีบสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร กระทรวงการคลัง



เงื�อนไขและวธิกีารยมืเงิน (ต่อ)
ค่าใชจ้า่ยในการฝ�กอบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน หรอืกิจกรรมต่าง ๆ
ใหย้มืเฉพาะค่าใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเบกิจา่ยตรงได ้เชน่ ค่าตอบแทน
วทิยากรและค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษ ที�เดนิทางมาจากต่าง
ประเทศ เป�นต้น
ค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวกับการจดัซื�อจดัจา้งตามระเบยีบพสัด ุใหดํ้าเนิน
การในสว่นที�เกี�ยวขอ้งก่อน จงึขออนมุติัยมืเงินทดรองจา่ย ใน
กรณทีี�รา้นค้าไมไ่ดเ้ขา้ระบบจา่ยตรงกับทางมหาวทิยาลัย 
การยมืเงินทดรองจา่ยเพื�อการอื�น ใหย้มืไดต้ามค่าใชจ้า่ยเท่าที�จา่ย
จรงิและจาํเป�นต้องจา่ยตามระยะเวลา ที�มคีวามจาํเป�นต้องใชเ้งิน
แต่ต้องไมเ่กินวงเงินงบประมาณที�ไดร้บัและต้องมงีบประมาณหรอื
แหล่งเงินที�รองรบัการเบกิจา่ยเพื�อสง่ใชเ้งินยมื 
ค่าใชจ้า่ยที�ยมืเงินต้องเบกิจา่ยไดภ้ายใน 30 วนั นบัจากวนัที�สิ�นสดุ
กิจกรรม



หลักการยมืเงิน

ผูย้มืเงินทําสญัญายมืเงิน จาํนวน 2 ฉบบั ตามที�มหาวทิยาลัยกําหนด
โดยมหีวัหนา้สว่นงานใหค้วามเหน็ชอบ
แนบหลักฐานประกอบการยมืเงิน โครงการหรอืหลักฐานที�ไดร้บัอนมุติั
ใหใ้ชจ้า่ยเงิน แผนการใชจ้า่ยเงินที�แสดง วนั เวลา จาํนวนเงิน ราย
ละเอียดรายการค่าใชจ้า่ย ที�มคีวามจาํเป�นต้องใชเ้งิน
สง่เรื�องหนว่ยคลังฯ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัทําการ และสง่เรื�องใหถึ้งกอง
คลัง ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ ก่อนวนัที�มคีวามจาํเป�นต้องใชเ้งิน
เจา้หนา้ที�กองคลังมหีน้าที�ตรวจสอบกลั�นกรองการยมืเงินใหเ้ป�นไป
ตามประกาศของมหาวทิยาลัยขอนแก่น

หลักการยมืเงิน กรณีบุคลากรยมืเงินรายได้มหาวทิยาลัย



หลักการยมืเงิน (ต่อ)

ผูย้มืทําสญัญายมืเงิน ตามที�มหาวทิยาลัยกําหนดแนบ
หลักฐานประกอบการยมืเงิน โครงการหรอืหลักฐานที�ได้
รบัอนมุติัใหใ้ชจ้า่ยเงิน แผนการใชจ้า่ยเงินที�แสดง วนั
เวลา จาํนวนเงิน รายละเอียดรายการค่าใชจ้า่ย ที�มคีวาม
จาํเป�นต้องใชเ้งิน
สง่เรื�องหนว่ยคลังฯ ของคณะ/สว่นงาน ไมน่อ้ยกวา่ 

เจา้หนา้ที�การเงินของคณะ/สว่นงาน มหีนา้ที�ตรวจสอบ
และกลั�นกรองการยมืเงินใหเ้ป�นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลัยขอนแก่น

หลักการยมืเงิน กรณีบุคลากรยมืเงินของสว่นงาน

       5 วนัทําการ ก่อนวนัที�มคีวามจาํเป�นต้องใชเ้งิน



หลักการยมืเงิน (ต่อ)

หวัหนา้สว่นงานเป�นผูย้มืเงิน และผูอํ้านวยการกองบรหิาร
งานเป�นผูย้มืรว่ม ในการยมืเงินทดรองจา่ยจากเงินรายได้
เพื�อใชห้มุนเวยีนของคณะ/สว่นงาน 
ทําสญัญายมืเงินตามแบบที�มหาวทิยาลัยขอนแก่นกําหนด
2 ฉบบั
ใหห้วัหนา้สว่นงานเก็บรกัษาเงินยมืหมุนเวยีนของสว่นงาน
โดยบญัชอีอมทรพัย ์หรอืหากเป�ดบญัชกีระแสรายวนัใหเ้ป�ด
คู่กับบญัชอีอมทรพัย ์
ใหจ้ดัเก็บหลักฐานการจา่ยเงินเพื�อการตรวจสอบ
ดอกเบี�ยจากบญัชเีงินฝากใหน้าํสง่เงินรายไดม้หาวทิยาลัย
ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสิ�นป�งบประมาณ 

หลักการยมืเงิน กรณีสว่นงานยมืเงินหมุนเวยีน



หลักการยมืเงิน (ต่อ)

การจา่ยเงิน กรณยีมืเงินรายไดม้หาวทิยาลัย กองคลังเป�นผู้
ดําเนนิการจา่ยเงิน
การจา่ยเงิน กรณยีมืเงินหมุนเวยีนคณะ/สว่นงาน หนว่ยคลัง
ของคณะ/สว่นงาน เป�นผูด้าํเนนิการ
จา่ยเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชเีงินฝากธนาคารของผูย้มื
โดยใหใ้ชบ้ญัชธีนาคารตามบญัชหีลักของคณะ/สว่นงาน หากผู้
ยมืประสงค์จะเปลี�ยนแปลงบญัชเีงินฝากธนาคารใหแ้จง้การ
เงินของคณะ/สว่นงานเพื�อดําเนนิการแจง้ไปยงักองคลังเพื�อ
เปลี�ยนแปลงบญัชเีงินฝากธนาคาร
การโอนจา่ยเงินใหผู้ย้มืจะต้องดาํเนนิการก่อนวนัที�มคีวาม
จาํเป�นต้องใชเ้งินไมเ่กิน 2 วนัทําการ

การจา่ยเงินยมื



หลักการยมืเงิน (ต่อ)

การยมืเงินเดอืน ค่าจา้งของบุคลากรที�สว่นงานยงัไมเ่บกิจา่ย ใหก้องคลังตั�ง
ฎีกาเบกิเงินสง่คืนเงินยมืทดรองจา่ย ในจาํนวนที�ยมืเงินทดรองจา่ย
การยมืเงินค่าสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ใหผู้ย้มืสง่ใบ
สาํคัญคู่จา่ยทันทีเมื�อไดจ้า่ยเงินแล้ว
การยมืเงินเป�นค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏิบติังาน ใหส้ง่ใชใ้บสาํคัญคู่จา่ยและ
เงินเหลือจา่ยโดยเรว็ที�สดุไมเ่กิน 15 วนั นกัจากวนัที�เดินทางกลับจากการเดนิ
ทางไปปฏิบติังาน
การยมืเงินเพื�อการจดัโครงการ กิจกรรม สมัมนา ศึกษาดงูาน และอื�นๆ ใหส้ง่
ใชใ้บสาํคัญคู่จา่ย และเงินเหลือจา่ย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิ�นสดุกิจกรรม
การคืนเงินเหลือจา่ย ใหน้าํเงินฝากธนาคารหรอืโอนเงิน เขา้บญัชเีงินรายได้
มหาวทิยาลัยขอนแก่น กรณียมืเงินรายได้มหาวทิยาลัย นาํเงินฝากหรอืโอนเขา้
บญัชเีงินทดรองจา่ยคณะ/สว่นงาน กรณยีมืเงินจากคณะ/สว่นงาน 

การสง่ใชเ้งินยมื



การหักล้างบญัชเีงินยมืทดรองจา่ย

การชาํระหนี�เงินยมืเป�นเงินสดหรอืการโอนเงิน ใหก้องคลังออกใบ
เสรจ็รบัเงินเป�นหลักฐานแสดงการรบัเงินพรอ้มหกัล้างบญัชลีกูหนี�
การชาํระหนี�เงินยมืผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนกิส ์ระบบ IKKU ในรูปแบบ
QR Code ลกูหนี�จะได้รบัใบเสรจ็รบัเงินอิเล็กทรอนกิส ์(e-Receipt)
ผา่น E-Mail KKU เป�นหลักฐานแสดงการรบัเงินพรอ้มกับหกัล้าง
บญัชลีกูหนี�
การชาํระหนี�เงินยมืโดยวธิจีดัสง่เอกสารใบสาํคัญคู่จา่ย เพื�อเบกิจา่ย
เงินจากเงินรายไดห้รอืเงินงบประมาณแผน่ดนิ ใหก้องคลังออกหลัก
ฐานใบรบัใบสาํคัญเป�นหลักฐานสง่คืนใหผู้ย้มืเงินตามชอ่งทางการจดั
สง่เอกสารของมหาวทิยาลัย

การหักล้างบญัชลีกูหนี�กรณียมืเงินทดรองจา่ยมหาวทิยาลัย



การหักล้างบญัชเีงินยมืทดรองจา่ย (ต่อ)

การชาํระหนี�เงินยมืเป�นเงินสดหรอืการโอนเงิน ใหห้นว่ยคลังฯ คณะ
ออกใบสาํคัญรบัเงินเป�นหลักฐานแสดงการรบัเงินพรอ้มหกัล้างบญัชี
ลกูหนี�
การชาํระหนี�เงินยมืโดยวธิจีดัสง่เอกสารใบสาํคัญคู่จา่ย เพื�อเบกิจา่ย
เงินจากเงินรายไดห้รอืเงินงบประมาณแผน่ดนิ ใหห้นว่ยคลังฯ คณะ
ออกหลักฐานใบรบัใบสาํคัญเป�นหลักฐานสง่คืนใหแ้ก่ผูย้มืเงิน

การหักล้างบญัชลีกูหนี�กรณียมืเงินคณะ/สว่นงาน



การหักล้างบญัชเีงินยมืทดรองจา่ย (ต่อ)

เอกสารใบสาํคัญคู่จา่ยฉบบัใด เมื�อตรวจสอบแล้วมเีหตตุ้อง
ทักท้วง ใหก้องคลังหรอืคณะ/สว่นงาน ที�รบัผดิชอบ แจง้ใหผู้ย้มื
ทราบโดยดว่น แล้วใหผู้ย้มืปฏิบติัตามคําทักท้วงภายใน 7 วนั
ทําการ นบัจากวนัที�ไดร้บัคําทักท้วง 
ในกรณผีูย้มืติดภารกิจอื�น เชน่ การเดนิทางไปปฏิบติังาน ใหผู้ย้มื
ดําเนนิการตามคําทักท้วงใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 7 วนั นบัจากวนัที�
กลับมาปฏิบติังาน
หากผูย้มืไมไ่ดป้ฏิบติัตามคําทักท้วงภายในเวลาที�กําหนด และไมช่ี�แจง
เหตผุลใหก้องคลัง หรอื คณะฯ/สว่นงาน ทราบใหถื้อวา่ผูย้มืยงัไมไ่ดส้ง่
ใชเ้งินยมืเท่ากับจาํนวนที�ทักท้วง และใหด้าํเนนิการตามเงื�อนไขและบท
กําหนดโทษตามประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น

ใบสาํคัญคู่จา่ยและวนัครบกําหนด 



การหักล้างบญัชเีงินยมืทดรองจา่ย (ต่อ)

ผูย้มืมหีหนา้ที�ตรวจสอบวนัครบกําหนดคืนเงินตามสญัญา โดย
สามารถตรวจสอบจากต้นเรื�องเอกสารที�ไดร้บัคืนจากกองคลังหรอื
คณะ/หนว่ยงาน 
ผูย้มืสามารถตรวจสอบการสง่ใชเ้งินยมื สง่ใชใ้บสาํคัญคู่จา่ย จาก
เวบ็ไซต์กองคลัง http//:finance.kku.ac.th
กรณทีี�กิจกรรมหรอืโครงการมเีหตใุหร้ะงับการจดัโครงการใหผู้ย้มืคืน
เงินยมืทันที ไมต้่องใหค้รบกําหนดวนัสง่คืนเงินยมื
การเลื�อนจดักิจกรรมหรอืโครงการ ที�เป�นสาเหตใุหไ้มส่ามารถคืนเงินได้
ทันตามกําหนดเดมิ ใหผู้ย้มืเงินคืนเงินทันที และสามารถยมืเงินในระยะ
เวลาที�จดักิจกรรมใหมไ่ด้

ใบสาํคัญคู่จา่ยและวนัครบกําหนด (ต่อ)



การควบคมุและการตรวจสอบ
ใหก้องคลังจดัทําทะเบยีนเงินยมืในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
มหาวทิยาลัยและจดัทํารายงานลกูหนี�เงินยมืคงค้างหรอืรายงานฐานะ
เงินยมืตามที�มหาวทิยากําหนด เสนออธกิารเพื�อทราบภายในวนัที� 10
ของเดอืนถัดไป
เงินยมืหมุนเวยีนของคณะ/สว่นงาน ใหค้ณะ/สว่นงานสง่รายงาน
ฐานะเงินยมืต่อผูอํ้านวยการกองคลังและผูอํ้านวยการกองตรวจ
สอบภายใน ภายในวนัที� 10 ของเดอืนถัดไป
ใหก้องตรวจสอบภายในมสีทิธิ�เขา้ถึงขอ้มูลรายงานฐานะเงินยมื
ในระบบอิเล็กทรอนกิสข์องมหาวทิยาลัยและสว่นงานเพื�อตรวจ
สอบไดแ้ละรายงานฐานะเงินยมืของมหาวทิยาลัยต่ออธกิารบดี
ใหส้ว่นงานเปลี�ยนสญัญายมืเงินหมุนเวยีนเมื�อสิ�นป�งบประมาณ



บทกําหนดโทษ
เมื�อครบกําหนดคืนเงินยมื ผูย้มืไมม่กีารสง่ใชเ้งินคืน ใหก้องคลังหรอื
คณะ/สว่นงาน ดาํเนินการหกัเงินเดอืน เงินค่าจา้ง เงินประจาํตําแหนง่
เงินค่าตอบแทน หรอืเงินอื�นใดที�ผูย้มืมสีทิธิ�ไดร้บัจากทางมหาวทิยาลัย
พรอ้มทั�งค่าปรบัรอ้ยละ 7.5 ต่อป�ของเงินยมืที�ค้างชาํระ เพื�อชาํระคืนเงิน
จนกวา่จะครบถ้วน และมผีลต่อการประเมนิเลื�อนเงินเดอืนหรอืค่าจา้ง
ประจาํป�ของผูย้มื
การหกัเงินเดอืน ค่าจา้ง เงินประจาํตําแหนง่ เงินค่าตอบแทน หรอืเงินอื�น
ใดที�ผูย้มืมสีทิธไิดร้บัจากทางมหาวทิยาลัย กองคลังจะดาํเนนิการสง่หกั
เงินภายในวนัที� 10 ของเดือน หากผูย้มืนาํเงินมาคืนหลังวนัที� 10 ของ
เดือน ผูย้มืจะถกูหกัเงินเดอืนในเดอืนนั�น และกองคลังจะโอนเงินคืนให้
แก่ผูที้�ถกูหกัเงินในวนัสิ�นเดือน



บทกําหนดโทษ (ต่อ)

ผูที้�มปีระวติัถกูหกัเงินเดอืนเพื�อชดใชเ้งินยมื จะไมม่สีทิธยิมื
เงินทดรองจา่ยภายในระยะเวลา 3 ป� นบัจากวนัที�ชาํระหนี�คง
ค้างครบถ้วน
ผูที้�ยมืเงินทดรองจา่ยไปใชน้อกเหนอืจากวตัถปุระสงค์ที�ไดร้บั
อนมุติั หรอืมพีฤติการณห์นว่งเหนี�ยวการคืนเงินยมืโดยไมม่ี
เหตผุลอันสมควรหรอืหกัเงินเดอืนเพื�อสง่คืนไมไ่ด ้ใหถื้อวา่มี
เจตนาทจุรติ ใหด้าํเนินการทางวนิยัโดยเครง่ครดัแลนาํมา
ประกอบการพจิารณาเลื�อนเงินเดอืนและการประเมนิเพื�อเลื�อน
ตําแหนง่หรอืการต่อสญัญาจา้ง



การกําหนดวงเงินยมืทดรองจา่ยตามระดับตําแหน่ง
 

วงเงินยมืทดรองจา่ยสาํหรบับุคลากรประเภทสายสนบัสนนุ



การกําหนดวงเงินยมืทดรองจา่ยตามระดับตําแหน่ง
(ต่อ)

 วงเงินยมืทดรองจา่ยสาํหรบับุคลากรประเภทสายวชิาการ



การกําหนดวงเงินยมืทดรองจา่ยตามระดับตําแหนง่ (ต่อ)

 วงเงินยมืทดรองจา่ยสาํหรบับุคลากรประเภทผูบ้รหิาร



แนวปฏิบติัที�ผา่นมติที�ประชุมคณะกรรมการบรหิารหารคลังและพสัด ุ

เพิ�มเติมจากประกาศ 1026/2564

 
     1. กรณีการจดัซื�อวงเงินเล็กน้อยไมเ่กิน 10,000.- บาท
และเป�นการจดัซื�อครั�งเดยีวเพื�อใชใ้นกิจกรรม/โครงการหรอื
ใชใ้นการเรยีนการสอน ซึ�งผูข้ายไมส่ามารถใหส้นิเชื�อแก่
มหาวทิยาลัยได ้เชน่ การจดัซื�อวสัดกุารเกษตรที�เกษตรกรจดั
จาํหนา่ย ใหย้กเวน้การปฏิบติัตามขอ้ 7 ของ
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที� 1026/2564) 
เรื�อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัการยมืเงินทดรองจา่ยจากเงินรายได้



แนวปฏิบติัที�ผา่นมติที�ประชุมคณะกรรมการบรหิารหารคลังและพสัด ุ

เพิ�มเติมจากประกาศ 1026/2564 

 
     2. มอบหมายใหค้ณบดหีรอืรองคณบดทีี�เกี�ยวขอ้งกับ
การศึกษา สามารถยมืเงินทดรองจา่ยเกินวงเงิน ตามขอ้
15 ของประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที� 1026/2564) 
เรื�องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัการยมืเงินทดรองจา่ย
จากเงินรายได ้
เฉพาะกรณทีี�เป�นการจดัซื�อจดัจา้งจากต่างประเทศ และไม่
สามารถที�จะจา่ยตรงใหแ้ก่ผูข้ายได้



Email Address

weerin@kku.ac.th
jirabo@kku.ac.th

Mobile Number
โทรภายใน

42819
42820

 

 

หากมขีอ้สงสยั 
ประเด็นคําถาม
และขอ้เสนอแนะ
ติดต่อสอบถาม ที�หนว่ยคลังและพสัด ุงานบรหิารทั�วไป



Thank you



รูปภาพประกอบการ
ประชุมสมัมนา









หนงัสอืเชญิ
ประชุมสมัมนา



                                       บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน กองคลัง งานการเงิน  โทร.  48760 

ที ่ อว 660201.1.2.3/ ว 7537                         วันที ่ 23  มิถุนายน  2564        

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย ตามประกาศเงินยืมฉบับที ่1026/2564 

เรียน ผู้ปฏิบัติงานการเงินทุกส่วนงาน 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
เงินทดรองจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้การบริหารระบบการยืมเงินทดรองจ่ายเป็น     
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 
1026/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ นั้น  
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเงินยืมทดรองจ่ายหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน และให้การด าเนินงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานการเงินของส่วนงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง          
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายตามประกาศเงินยืมฉบับ 1026/2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564    
เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รหัส 91243120532 รหัสผ่าน 
WE3zPrZfh9 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น 
 

                                                                  
 

     (นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา) 
                                                             รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปาริชาต/ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์ 

Dell 1
2
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      บันทกึขอความ 
สวนงาน สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานงบประมาณ   โทร. 50044 

ที ่ อว 660201.1.2.1/ว 8458  วันที ่12 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง แนวปฏิบัติที่ผานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรียน  คณบด ี/ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย /ผูอํานวยการกอง /หัวหนาศูนย หนวยงาน  

 

ดวยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรอง

จายจากเงินรายได แตเนื่องจากแนวปฏิบัติตามขอ 7 และ ขอ 15 ของประกาศดังกลาว เมื่อนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของสวนงานแลวเกิดความไมคลองตัว ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ

เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับการกําหนดแนวปฏิบัติใหการดําเนินงานเปนไปอยางคลองตัว ดังนี้ 

1. กรณีการจัดซื้อวงเงินเล็กนอยไมเกิน 10,000.- บาท และเปนการจัดซื้อครั้งเดียวเพื่อใชใน

กิจกรรม/โครงการหรือใชในการเรียนการสอน ซึ่งผูขายไมสามารถใหสินเชื่อแกมหาวิทยาลัยได 

เชน การจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่เกษตรกรจัดจําหนาย ใหยกเวนการปฏิบัติตามขอ 7 ของ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืม

เงินทดรองจายจากเงินรายได  

2. มอบหมายใหคณบดีหรือรองคณบดีที่เก่ียวของกับการศึกษา สามารถยืมเงินทดรองจาย  

เกินวงเงิน ตามขอ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได เฉพาะกรณีที่เปนการจัดซื้อ

จัดจางจากตางประเทศ และไมสามารถที่จะจายตรงใหแกผูขายได 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและ

พัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

 

 

            (นางพรรณ ีศักดิ์ทัศนา) 

    รักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

                                            ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 

                                                             มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   (หนังสืออิเล็กทรอนิกส) 

สุภาภรณ  ราชตรี/ราง/พิมพ 

...............................ฐิติรัตน  นาวัลย
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 


(ฉบับที่ 1026/2564) 


เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิารยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 


.......................................................... 


โดยเห็นเปนการสมควรใหปรับปรุงหลักเกณฑ และแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการยืมเงินทดรอง


จายเงินรายได  มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหการบริหารระบบการยืมเงินทดรองจายเปนไปอยาง 


มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน 


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.


2558 และตามความในขอ 9.4 (1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ 


การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 


การคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที ่ 28 เมษายน 2564 


จึงออกประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงนิรายได ไวดังนี้ 


ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง 


หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงนิรายได” 


ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564  เปนตนไป 


ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง  หลักเกณฑและแนว


ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 บรรดาประกาศหรือมติอ่ืนใดในสวนที่


กําหนดไวแลวในประกาศหรือซึ่งขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 


ขอ 4 ในประกาศนี้ 


“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 


“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 


“สวนงาน” หมายความวา คณะ ศูนย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่


เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ เทียบเทาคณะ ยกเวน 


หนวยงานในกํากับ 


“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผู อํานวยการศูนย  ผู อํานวยการ


สถาบัน ผู อํานวยการสํานัก หรือหัวหนา


หน วยงานที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ มี ฐานะ


เทียบเทาคณะ 
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“ผูอํานวยการกองบริหารงาน” หมายความวา ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะ ศูนย 


สถาบัน สํานัก หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง


อ่ื น  ท่ี มี ฐ าน ะ เที ยบ เท าผู อํ าน วยก า ร 


กองบริหารงานคณะ 


“เงินยืม” หมายความวา เงินยืมทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัย


หรือเงินยืมทดรองจายเงินหมุนเวียนของ


หนวยงาน 


“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หรือ


หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแก


ผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพันแลว 


“พนักงานมหาวิทยาลัย”หมายความวา พนั ก งานมห าวิทยาลั ยขอนแกน  ตาม


พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.


2558 ที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ


แผนดิน ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงพนักงาน


มหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได ขาราชการ


และลูกจางประจําเปลี่ยนสถานภาพ 


ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการตีความหรือปญหาการ


ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 


หมวด 1 


หลักการและวัตถุประสงค 


................................. 


ขอ 6 เงินยืมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคล ยืมเพ่ือนําไปจายในการดําเนินงาน 


ในหนาที่และการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในกรณีท่ีมีความจําเปนที่ตองมีการจายเงินสดกอน ดังนั้น การขอ 


ยืมเงินจึงตองอยูภายใตเหตุผลความจําเปนที่ตองมีการจายเงินสดลวงหนา ทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑที่กําหนด 


ในประกาศนี้ 


ขอ 7 มหาวิทยาลัยจะใหยืมเงินหมุนเวียนแกหนวยงานที่มีระบบบริหารการเงินอยูภายใตการ


จัดการของมหาวิทยาลัยและบุคคลในสังกัดหนวยงานดังกลาวเปนผูมีสิทธิขอยืมเงิน ซึ่งจะตองเปนคาใชจาย ดังนี ้


7.1 เงินเดือน คาจางของบุคลากรที่หนวยงานยังไมเบิกจาย 


7.2 เงินคาสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 


7.3 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน 


7.4 คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ของสวนงาน 


7.5 คาพัสดุที่ติดตอโดยตรงกับผูจําหนายจากตางประเทศ 


/ 7.6 คาใชจาย... 
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7.6 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 


7.7 คาใชจายในการวิจัยหรือการใหบริการวิชาการ 


7.8 กรณีบุคลากรและนักศึกษาไดทุนการศึกษาและทําวิจัยระยะสั้น ไมเกิน 1 ป 


ขอ 8 การไดรับอนุมัติเงินยืม เปนการใหยืมเงินตามหลักการในขอ 6 การจายเงินจะตอง


ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆ ของรายการที่เก่ียวของอยางเครงครัด 


ขอ 9 ผูยืมเงิน จะตองรับผิดชอบในการคืนเงินใหครบตามจํานวน ภายในระยะเวลาที่


กําหนด 


ขอ 10 หัวหนาสวนงานที่อนุมัติหรือใหความเห็นชอบในการขอยืมเงินของบุคลากรมีหนาที่


กํากับติดตามการใชจายเงนิ รวมทั้งการคืนเงินยืมของผูใตบังคับบัญชา 


หมวด 2 


ผูมีอํานาจอนุมัติและผูมีสิทธิยืมเงิน 


................................ 


ขอ 11 อธิการบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติเงินยืมทดรองจายเงินรายได


มหาวิทยาลัยไดตามความจําเปนและเหมาะสม 


 สําหรับเงินยืมหมุนเวียนของหนวยงาน หัวหนาสวนงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 


มีอํานาจอนุมัติเงินยืมทดรองจายจากเงินหมุนเวียนของหนวยงานไดตามความจําเปนและเหมาะสม 


ขอ 12 ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจาย ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 


และตองไมเปนผูที่คางเงินยืมท่ีเกินกําหนดระยะเวลาในสัญญา 


หมวด 3 


หลักเกณฑและวิธีการยืมเงิน 


................................ 


ขอ 13 ผูยืมเงินจะตองศึกษาระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานให


เขาใจเปนอยางดแีละตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เมื่อไดรับอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย และหากหลักฐานการ


จายเงนิไมสามารถเบิกจายตามระเบียบได ผูยืมเงนิจะตองเปนผูรับผิดชอบ 


ขอ 14 เงือ่นไขการยืมเงิน 


 14.1 เงินยืมทดรองจาย เงินเดือน คาจางของบุคลากรที่หนวยงานยังไมเบิกจาย ยืม


ไดไมเกินรอยละ 70 ของอัตราเงนิเดือน หรือคาจางที่ไดรับบรรจุและแตงตัง้ 


 14.2 เงินยืมทดรองจายเงินคาสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 


ยมืไดตามจํานวนเงินที่เรียกเก็บ 


 14.3 เงินยืมทดรองจายคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหยืม


คาตอบแทนที่ไมสามารถจายตรงได ไดแก คาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอาจารยพิเศษที่เดินทางมา


/ จากตางประเทศ... 
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จากตางประเทศ หากมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจางเหมาและจัดซื้อพัสดุใหดําเนินการตามประกาศที่


เก่ียวของตอไป 


14.4 เงินยืมคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ของสวนงานที่เก่ียวของกับการ


จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุกอน และตองสงเรื่องยืมเงินถึงกองคลัง ไมนองกวา 5 วันทําการ 


หากพนกําหนดแลวนั้น ใหดําเนินการเบิกจายแทนการยืมเงิน 


 14.5  เงินยืมทดรองจายเพ่ือการอ่ืน ใหยืมไดตามคาใชจายเทาท่ีจายจริงและ


จําเปนตองจายตามระยะเวลา ที่มีความจําเปนตองใชเงิน ทั้งนี้ใหแสดงในแผนการใชจายเงิน แตตองไมเกิน


วงเงินงบประมาณที่ไดรับและตองมีงบประมาณหรือแหลงเงินที่รองรับการเบิกจายเพ่ือสงใชเงินยืม ทั้งนี้


คาใชจายที่ยืมเงินตองเบิกจายไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม 


ขอ 15 กรณีบุคลากรยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย 


  15.1  ผูยืมเงินจะตองมีคุณสมบัติตามบัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 


เรื่อง กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง 


 15.2 ใหผูยืมเงินทําสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ โดยมี


หัวหนาสวนงานเห็นชอบการยืมเงินดังกลาว 


 15.3 หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการหรือหลักฐานท่ีไดรับอนุมัติใหใชจายเงิน 


แผนการใชจายเงินทีแ่สดง วัน เวลา จํานวนเงิน ที่มีความจําเปนตองใชเงิน 


15.4 ใหยื่นเรื่องถึงกองคลัง ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนวันที่มีความจําเปน 


ตองใชเงิน 


15.5 เจาหนาท่ี กองคลัง มีหนาที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติ


ใหเปนไปตามประกาศนี้ 


ขอ 16 กรณียืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน 


 16.1 ใหหัวหนาสวนงานและผูอํานวยการกองบริหารงานเปนผูยืมรวมในการยืมเงิน


ทดรองจายจากเงินรายได เพ่ือใชหมุนเวียนของสวนงาน โดยทําสัญญายืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 


จํานวน 2 ฉบับ 


16.2 ใหสวนงานเก็บรักษาเงินยืมหมุนเวียนของสวนงาน โดยใหเปดบัญชีเงินฝาก


ธนาคารบัญชีออมทรัพยคูกับบัญชีกระแสรายวัน และใหเก็บหลักฐานการจายเงินเพ่ือตรวจสอบ 


 ดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากในวรรคกอนใหนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย


ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 


ขอ 17 กรณีบุคลากรยืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน 


 17.1  ผูยืมเงินจะตองมีคุณสมบัติตามบัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 


เรื่อง กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง 


17.2 ใหผูยืมเงินทําสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ 


/ 17.3 หลักฐาน... 
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 17.3 หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการ/หลักฐานท่ีไดรับอนุมัติใหใชจายเงิน 


แผนการใชจายเงินที่แสดง วัน เวลา จํานวนเงิน ที่มีความจําเปนตองใชเงิน 


 17.4 ใหยื่นเรื่องถึงงานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบ ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอน


วันที่มีความจําเปนตองใชเงิน 


 17.5 เจาหนาท่ีงานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน มีหนาที่ตรวจสอบและ


กลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติใหเปนไปตามประกาศนี้ 


หมวด 4 


การจายและสงใชเงินยืม 


................................. 


ขอ 18 ผูดําเนินการจายและรับคืนเงนิยืม 


18.1 กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย กองคลังเปนผูดําเนินการ 


18.2 กรณียืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน งานคลังของสวนงานเปนผูดําเนินการ 


ขอ 19 การจายเงินยืมใหจายโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย


เทานั้น ในกรณีที่บัญชีเงินเดือนไมใชบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ใหผูยืมเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย


ธนาคารไทยพาณิชยและสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากแจงกองคลัง 


ใหโอนเงินใหแกผูยืมกอนวันที่มีความจําเปนตองจายเงินไมเกิน 2 วันทําการ 


ขอ 20 การสงใชเงินยืม 


 20.1 การสงใช เงินยืมเงินเดือน คาจางของบุคลากรท่ีสวนงานยังไม เบิกจาย 


ใหกองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักสงเพ่ือคืนเงินยืมทดรองจาย 


 20.2 การสงใช เงินยืมเงินคาสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเก่ียวกับ


การศกึษาบุตร ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายทันทีเมื่อไดจายเงินแลว 


 หากมีเงินเหลือจายใหนําเงินสด นําฝากธนาคารไทยพาณิชยชื่อบัญชีเงินรายได 


มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือนําเงินสดสงคืนที่กองคลังหรืองานคลังของสวนงาน หรือสามารถจายผานชองทาง


อิเล็กทรอนิกส ระบบ ikku ในรูปแบบ QR CODE แลวแตกรณี และใหแนบเอกสารการนําฝากเงินพรอมกับ


ใบสําคัญคูจายตามระยะเวลา ดังนี้ 


 20.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายใหเร็วที่


สุดแตไมเกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 


20.2.2 คาใชจายในการยืมเงินเพ่ือการอ่ืน ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจาย ภายใน 30 


วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 


/ ขอ 21 การหัก... 
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ขอ 21 การหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมใหปฏิบัติ ดังนี ้


กรณียืมเงนิทดรองจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย 


 21.1  กรณีชําระหนี้เงินยืมเปนเงินสดหรือเงินโอน ใหกองคลังออกใบเสร็จรับเงินเปน


หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมหักลางบัญชีลูกหนี้ 


 21.2  กรณีชําระหนี้เงินยืมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ ikku ในรูปแบบ QR 


CODE ลูกหนี้จะไดรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ผาน E-Mail มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน


หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับหักลางบัญชีลูกหนี ้


21.3 กรณีชําระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดสงเอกสารใบสําคัญคูจายจากเงินงบประมาณ


แผนดินหรือเงินรายได ใหกองคลังออกหลักฐานใบรับใบสําคัญเปนหลักฐานใหผูยืมเงนิ 


กรณียืมเงนิหมุนเวียนของสวนงาน 


 21.4 กรณีชําระหนี้เงินยืมเปนเงินสดหรือเงินโอน ใหงานคลังของสวนงานออกใบรับ


เงินเปนหลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับใหลางบัญชีลูกหนี้ 


21.5  กรณีชําระหนี้เงินยืมผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ ikku ในรูปแบบ QR 


CODE ลูกหนี้จะไดรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ผาน E-Mail มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน


หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับหักลางบัญชีลูกหนี ้


 21.6 กรณีชําระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดสงเอกสารใบสําคัญคูจายเบิกจากเงินงบประมาณ


แผนดินหรือเงินรายได ใหงานคลังของสวนงานออกหลักฐานใบรับใบสําคัญเปนหลักฐานใหผูยืมเงิน และเมื่อ


ไดรับโอนเงินจากกองคลัง ใหหักลางบัญชีลูกหนี้ภายในวันทําการ 


ขอ 22 เอกสารใบสําคัญคูจายฉบับใด หากเมื่อตรวจสอบแลวมีเหตุตองทักทวง ใหกองคลัง


หรืองานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน (แลวแตกรณี) แจงผูยืมเงนิเพื่อทราบโดยดวน แลวใหผูยืม


ปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับคําทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ


ไมไดชี้แจงเหตุผลใหกองคลังหรืองานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน (แลวแตกรณี) ทราบ ให 


กองคลังหรืองานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน (แลวแตกรณี) ดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญายืม


เงิน โดยถือวาผูยืมเงินยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น 


 ในกรณีที่ผูยืมเงิน ไมสามารถปฏิบัติตามคําทักทวงในวรรคหนึ่งได อันเนื่องมาจาก 


ติดภารกิจอื่น ใหผูยืมเงินดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ 


ขอ 23 ผูยืมมีหนาที่จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบวันครบกําหนดคืนเงินยืมตามสัญญา 


เงินยืมที่ไดรับอนุมัติ ผูยืมเงนิยังสามารถตรวจสอบไดทางเวบ็ไซตกองคลัง ที่ http://finance.kku.ac.th 


ขอ 24 กรณีที่กิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุใหระงับหรือเลื่อนการดําเนินงาน อันเปนเหตุใหไม


สามารถคืนเงินยืมไดภายในกําหนดเดิม ใหผูยืมเงินดําเนินการคืนเงินยืมทันที 


/ หมวด 5 ... 
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หมวด 5 


การควบคุมและตรวจสอบ 


................................... 


ขอ 25 ใหกองคลังจัดทําทะเบียนเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยและจัดทํา


รายงานลูกหนี้เงินยืมคงคางหรือรายงานฐานะเงินยืมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนออธิการบดีเพ่ือทราบ


ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 


ขอ 26 เงินยืมหมุนเวียนของสวนงาน ใหสวนงานรายงานฐานะเงินยืมตอผูอํานวยการกองคลัง


และผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน ภายในวันที ่10 ของเดือนถัดไป 


ขอ 27 ใหกองตรวจสอบภายในมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลรายงานฐานะเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกส


ของมหาวิทยาลัยและสวนงานเพ่ือตรวจสอบไดและรายงานฐานะเงินยืมของมหาวิทยาลยัตออธิการบด ี


ขอ 28 ใหสวนงานเปลีย่นสัญญายืมเงินหมุนเวียนสวนงานเม่ือสิ้นปงบประมาณ 


หมวด 6 


บทกําหนดโทษ 


................................... 


ขอ 29  เมื่อครบกําหนดคืนเงินยืม ผูยืมเงินไมมีการสงใชเงินคืน  ใหกองคลังหรืองานคลังหรือ


กลุมงานที่รับผิดชอบ (แลวแตกรณี) ดําเนินการหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน 


บําเหน็จ  บํานาญหรือเงินอ่ืนใดที่ผูยืมมีสิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย  พรอมทั้งคาปรับรอยละ 7.5 ตอปของ


เงินยืมที่คางชําระ  เพ่ือชําระคืนตามสัญญายืมเงินจนกวาจะครบถวนและมีผลตอการประเมินเลื่อนเงินเดือน


หรือคาจางประจําปของผูยมืเงิน  


ขอ 30 การหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ


หรือเงินอ่ืนใดที่ผูยืมเงินมีสิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือชําระคืนตามสัญญาเงินยืมจนกวาจะครบถวน


 การหักเงินเดือนเพื่อสงคืนเงินยืม กองคลัง ดําเนินการภายในวันท่ี 10 ของเดือน หาก


ผูยืมเงินนําเงินสดมาคืนหลังวันที่ 10 ของเดือน กองคลังจะดําเนินการคืนเงินใหผูยืมเงินในวันสิ้นเดือน 


ขอ  31  บุคลากรที่เคยมีประวัติการถูกหักเงินเดือนเพื่อชดใชเงินยืม จะไมมีสิทธิยืมเงินทดรอง


จายภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ชําระหนี้คงคางครบถวน 


ขอ 32 ผูที่นําเงินยืมทดรองจายไปใชจายนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติ หรือมี


พฤติการณหนวงเหนี่ยวการคืนเงินยืมโดยไมมเีหตุผลอันสมควรหรือหักเงินเดือนเพ่ือสงคืนเงินยืมไมได ใหถือวา


มีเจตนาทุจริต ใหดําเนินการทางวินัยโดยเครงครัดและใหนํามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการ


ประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือการตอสัญญาจาง 


/ บทเฉพาะกาล... 
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บทเฉพาะกาล 


.................................. 


ขอ 33  ผูยืมเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 


อยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามประกาศที่ใชอยูเดิม


จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ได 


 ประกาศ ณ วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 


หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดนี้ เพ่ือให


การบริหารระบบการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การนําไปปฏิบัติมีความชัดเจนทุก


ขั้นตอน และเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย และประกาศนี้ไมใชบังคับกับหนวยงานในกํากับ เนื่องจาก


หนวยงานในกํากับมีระบบบริหารจัดการดานการเงนิการคลังแยกจากกองคลัง 



vilaivan

อธิการบดี
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่    1026/2564)  


เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 


กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง 


ตารางที่ 1 บุคลากรประเภทสายสนับสนุน 


ลําดับท่ี ระดับตําแหนง จํานวนวงเงินยืม (บาท) 


สายสนับสนุน 


1 ระดับปฏิบัติการ 100,000.- 


2 ระดับชํานาญการ 300,000.- 


3 ระดับชํานาญการพิเศษ 500,000.- 


4 ระดับเชี่ยวชาญ 1,000,000.- 


ตารางที่ 2 บุคลากรประเภทสายวิชาการ 


ลําดับท่ี ระดับตําแหนง จํานวนวงเงินยืม (บาท) 


สายวิชาการ 


1 อาจารย 100,000.- 


2 ผูชวยศาสตราจารย 300,000.- 


3 รองศาสตราจารย 500,000.- 


4 ศาสตราจารย / ศาสตราจารยพิเศษ 1,000,000.- 


ตารางที่ 3 บุคลากรประเภทผูบริหาร 


ลําดับท่ี ผูบริหารงานสํานักงานอธิการบด ี ผูบริหารงานสวนงาน 
จํานวนวงเงิน


ยืม (บาท) 


1 หัวหนางาน หัวหนางาน 500,000.- 


2 ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะฯ 


ผูชวยคณบด ี


1,000,000.- 


3 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 


ผูชวยอธิการบดี 


รองคณบดี 2,000,000.- 


5 รองอธิการบดี คณบดี 2,500,000.- 


6 อธิการบดี 3,000,000.- 


........................................................................... 





				2021-05-19T23:26:24+0700

		มหาวิทยาลัยขอนแก่น









JirapornPLE
File Attachment
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่.pdf

JirapornPLE
Typewritten Text
ประกาศเงินยืมฯ 1026/2564

ADMIN
Typewritten Text
14  ก.ค. 64


		2021-07-20T14:58:48+0700
	วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์


		2021-07-20T15:21:19+0700
	จิราพร บุญจวง


		2021-07-20T16:46:17+0700
	จิดาภา พลางวัน


		2021-07-26T01:54:19+0700
	วงศา เล้าหศิริวงศ์




