
บันทีกฃ้•อความ

หน่วยงาน กองคลัง งานธุรการและพัฒนาระบบงาน โทร. ๑๐๕'๓.......... ................

ห ศธ 0(^๙0.0๕/๗0๘๖ ............... —  วนห ) ด ู? . ม ๒5(((๖©.... .............

เรื่อง ลงนามเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ิน.................

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินฯ

ตามที่ คณะกรรมการการเง ินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัยพะเยา โต ้จ ัดการ 

ประชุมครั้งท ี่ ๔๖(๗/๒๕๖๑) เมื่อรันศุกร์ที่ ๑๒ ต ุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ ว ิทยาล ัยการจ ัดการ 

มห าว ิทยาล ัยพ ะเยา ชั้น ๘ อาคารเวฟ เพ ลล ถนนวิทยุ แขวงลุมพ ิน ี กร ุงเทพมหานคร

เรียบร้อยแล้วนั้น

ฝ ่ายผู้ช ่วยเลขานุการ โต ้สร ุปรายงานการประช ุมเร ียบร้อยแล้ว จึงเห ็นสมควร 

ลงนามในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ ๔๖(๙/๒๔๖๑) ดังแนบ

จึงเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ลงนาม จักขอบคุณยิ่ง

(นางสาววรรเฉสา โชยชมภู)

นักวิชาการเงินและบัญช่

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ

เพ่ีอโปรดพิจารณาลงนามสรุปรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในเอกสารดังแนบ 

จักขอบคุณย่ิง

(นางลาวฟิมพ์ผกา แก้วบา)

!5 8า.ค. เใ



สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังท่ี ๔๖(๗/๒๕๖©)

วันศุกร์ท่ี ©๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖©
เวลา ๐๙.910 น.

ณ ห้องประชุม 1๘©๑ ข้ัน ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการท่ีมาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัซ อภิเมธีธำรง 

๓. นายนรขัย ศรีพิมล 

๔. ดร.สำราญ ทองแพง 

๔. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี ทองเรือง 

๗. บายอานนท์'นัฏฐ์ จีนเอียด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการท่ีติดภารกิจ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธึ๋ กรรมการ

๒. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์ เข่ียวสวรรณ กรรมการ
1) ๗3

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ 

๒. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร 

๓. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา 

๔. นางสาววรรณิสา ไซยขมภู

ผู้ช่วยอธิการบดี (ได้รับเชิญเข้าร่วมขี้แจง) 

นักวิซาการเงินและบัญชี 

นักวิขาการเงินและบัญชี 

นักวิซาการเงินและบัญชี

เร่ิมประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.



๒

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ือง แจ้งเพ่ือทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เร่ือง ฝายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการเงินแสะทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี ๔๕(๖/ ๒๕๖๑)

ส!บีเรื่อ■ง

ตามที่ คณะกรรมการการเง ินและทรัพย์ส ินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 

๔๕(๖/ ๒๕:๖๑) วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย 

พะเยา ห้องประชุม ๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร น้ัน

บัดน ี้ ฝ ่ายเลขาน ุการได้สรุปผลการปฏิบ ัต ิตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒.๒ เร่ือง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๗๗ บัญชี ณ วันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง 

รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ กองคลัง ได้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก 

ธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร 

และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดำเนินการสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย 

แล้ว จำนวน ๑๗๗ บัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



๓

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เร่ือง รายงานการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการรายงานของผู้สอบ

บัญชี

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕:/ ๓๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 

รายงานการปรับปรุงแก้!ฃงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๖/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบ 

วาระที่ ๕.๑ เรื่อง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด น่าเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 

รายงานผลการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย โดยได้ 

แจ้งให้ทราบว่ารายงานงบการเงินดังกล่าว มีรายการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อล่ง 

ข้อมูลให้ทางผู้สอบบัญชีตรวจสอบอีกครั้ง โดยรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วย ทะเบียนสินทรัพย์ 

และการคำนวณค่าเสื่อมราคา ภาระผูกพันผลประโยฃน่พนักงาน การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม 

เกณฑ์คงด้างและการปีนส่วนตามระบบการศึกษาแบบ และรายละเอียดของรายการเงินรับฝาก น้ัน

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล 

เกี่ยวกับทะเบียนสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคา ภาระผูกพันผลประโยขน่พนักงาน การรับรู้รายได้ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์คงค้างและการปีนส่วนตามระบบการศึกษาแบบ และรายละเอียดของ

รายการเงินรับฝาก ที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให ้แล้ว พร้อมทั้งได้แสดงความเห็นและรับรองงบการเงินเป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว

กองคลังจึงใคร่ขอรายงานการปรับปรุงแก้!ขงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เปลี่ยนแปลง 

ไปจากการรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น่าเสนอในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๖/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เร่ือง รายงานผลการคัดเลือกผู้ลอบบัญชีเอกชน เพื่อทำการตรวจลอบและรับรอง 
งบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับจงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
รายงานผลการดัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกซน เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ เมื่อวับที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นขอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกซนแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ 

บัญชีของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ๙๖๘/ ๒๕๕๙ เร่ือง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกซนเป็นผู้สอบ 

บัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ซึ่งปีจจุบันผู้สอบบัญชีเอกซน



แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเมื่อง เป็น 

ป็จจุบัน และเป็นไปตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ “ให้ 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นขอบของสำนักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุก 

ประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปีบ ัญชี” น้ัน มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

เอกซนสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ที่เป็นไปตามระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอบหน่วยงานอื่นของรัฐแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีเอกซน พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (06โฒ6ป ?นเว1๕ /\000นก1เลก1: ^?&) ตาม 

กฎหมายว่าด้วยวิซาชีพบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.) ให้ความเห็นซอบเป็นผู้ลงลายมือขื่อในรายงานการสอบบัญชีของนิติบุคคลใด  ๆ ตามพระราซบัญญัติ 

หล ักทร ัพย ์และตลาดหล ักทร ัพย ์ และกระบวนการค ัดเล ือกผ ู้สอบบ ัญช ีเอกซนด ังกล ่าวได ้ปฏ ิบ ัต ิตาม 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกซนเพื่อทำการตรวจสอบและรับรอง 

งบการเงินสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมืขั้นตอนและกระบวนการ 

คัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกซน เสร็จสิ้นแล้ว 

โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกซนแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายขื่อดังต่อไปนี้ เป็น 

ผ ู้สอบบ ัญช ีของมหาว ิทยาล ัยสำหรับงบการเง ินป ีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ (รายละเอ ียดตาม 

เอกสารแนบท้าย) และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดินเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นซอบต่อไป

(๑) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 

(๒) นายวิชัย รุจิตานนท์ 

(๓) นายเสถียร วงศ์สนันทํ 

(๔) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๓๕๐๐ หรือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๔๐๕๔ หรือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๓๔๙๕ หรือ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี ๕๙๔๖

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน‘ยอง 
มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี ๔๕(๖/๒๕๖๑) เม่ือศุกร์ท่ี ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖&

สรุปเร่ือง

ตามที่ คณะกรรมการการเง ินและทรัพย์ส ินมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประขุมครั้งที่ 

๔๕(๖/ ๒๕๖๑) วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕:๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย 

พะเยา ห้องประขุม ๘๐๗ ช้ัน ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร น้ัน

ฝ ่ายเลขาน ุการได ้จ ัดทำสรุปรายงานการประข ุมด ังกล่าว เสร็จส ิ้นเป ็นท ี่เร ียบร ้อยแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อโปรดพิจารณาให้รับรองรายงานการประขุมดังกล่าว ต่อไป

มติ ที่ประขุมได้พิจารณารายงานการประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 

๔๕(๖/ ๒๕๖๑) เมื่อศุกร์ที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติรับรองรายงานการประขุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ือง สิบเน่ือง
-ไม่มี -

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เร่ือง (ร่าง) ประกาคมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๖/ ๓๓๕๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน 

๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประขุมคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระ 

ที่ ๔.๕ เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประขุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นขอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อ 

ที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน



กองบริการการศึกษา จึงขอยก (ร่าง) ประกาคมหาว ิทยาล ัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาล ัยพ ิจารณาให้ความเห ็นซอน ใดยมี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็บชอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความ 

ตามข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิบของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ 

๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรึยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปีนต้นไป

ข้อ ๓ กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ดังน้ี

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒

หลักสูตร/สาขาวิชา
อัตราค่าตอบแทน

ประธานท่ี'ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์

กรรมการท่ี,ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ (คนละ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นขอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนด 

อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการมีความเห็นดังนี้

(๑) มอบกองบริการการศึกษา ให้แกไขโดยนำรวมประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกฉบับ (ฉบับท่ี ๑ - ๘) รวมเป็นฉบับเดียวกัน 

(๒) ให้แกํไขหัวตาราง “อัตราค่าตอบแทน” เพ่ิม (บาท)

(๓) มีฃ้อลังเกตและคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน ควรคำนวณจุดคุ้มทุน/ความคุ้มทุน ของแต่ละ 

หลักสูตรด้วย

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา 
โครงงาน คณะเภสัชศาลตธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของคณะเภสัชศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/ 3)๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๑ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา 

โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ ๕/ ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ความเห็นขอบเห็นขอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว น้ัน

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิต 

ในรายวิชาโครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตใน 

รายวิชาโครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยที่เป ็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสบุนนิสิตในรายวิชา 

โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ 

กับความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เม่ือ 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ ดังนี้



๘

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา 

โครงงาน คณะเภลัซศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเนินต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“นิสิต” หมายถึง นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“คณะ” หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“ ค่าสนับสนุน” หมายถึง ค่าสนับสนุนในการใช้จ่ายในรายวิชาโครงงาน

จนกว่าจะสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ

“รายวิชาโครงงาน” หมายถึง รายวิชา โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หรือ

รายวิชา โครงงาน ๒

ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาโครงงาน เหมาจ่ายอัตราไม่เกินภาคเรียนละ ๒,๐๐๐ 

บาทต่อน ิส ิต ๑ คน สำหรับน ิส ิตท ี่ลงทะเบ ียนในรายวิชาโครงงาน ชองคณะเภสัชศาสตร์ เบ ิกจ ่ายจาก 

งบประมาณรายจ่ายประจำนิของส่วนงาน โดยแนวทางการเบิกจ่ายให้เนินไปตามที่คณะเภสัชศาสตร์กำหนด

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เนินไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่ม ีป ีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัต ิตาม 

ประกาศนี้ให้อธิการบดีเนินผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเนินที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา 

โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ให้แก้ข้อ ๔ จากเติมให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาโครงงาน เหมาจ่ายอัตราไม,เกินภาค 

เรียนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อนิสิต ๑ คน สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาโครงงาน ของคณะเภสัชศาสตร์ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำนิของส่วนงาน โดยแนวทางการเบิกจ่ายให้เนินไปตามที่คณะเภสัช 

ศาสตร์กำหนด แก้ไขเนินให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาโครงงาน เหมาจ่ายอัตราไม่เกินภาคเรียน 

ละ ๒,๐๐๐ บาทต่อน ิส ิต ๑ คน สำหรับน ิส ิตท ี่ลงทะเบ ียนในรายวิชาโครงงานของคณะ เบ ิกจ ่ายจาก 

งบประมาณรายจ่ายประจำนิของคณะ โดยแนวทางการเบิกจ่ายให้เนินไปตามที่คณะกำหนด โดยทำเนิน 

ประกาศของคณะ



สรุปเร่ือง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการสิกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ศธ ๐๕๙๐.๓๔/ ๓๒๕๐ ลงวันที่ 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๔ มีมติอนุมัติ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับ 

ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบโรงเรียนสาธิตฯ ประสาทกับนิติกรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนำเข้า 

ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป น้ัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่า 

บำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุม 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยที่เป ็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให ้ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐



๑๐

ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับประถมศึกษา ดังนี้

๔.๑ ค่าบำรุงการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ช่วงช้ัน ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔.๒ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประกอบด้วย ค ่าอาหารกลางว ัน ค ่าอาหารว ่างและ 

เครื่องดื่ม ภาคการศึกษาละ ๗,๐๐๐ บาท

ค่าบำรุงการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนักเรียนชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี 

ใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น การชำระซํ้า การชำระเงินเกินกว่าที่กำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ ๕ การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้จ่ายเท่ากับอัตราในปีการศึกษาแรก 

เข้าไปจนจบการศึกษาของช่วงชั้นนั้น

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยข้ีขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรีมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

(๑) ให้ความเห็นขอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาในระเบียบวาระที่ ๔.๓ เร่ือง (ร่าง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมกับ (ร่าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยาในระเบ ียบวาระท ี่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ 

และปรับซื่อประกาศใหม่เป็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ และการจัดสรรค่าใข้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑

(๒) ให้แก้ ข้อ ๒ จากเดิมประกาศนี้ให้ม ีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป แก้ไขเป็น 
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับกับนักเรียนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ ๖ ให้ใข้ 

ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ

(๓) ให้แก้ ข้อ ๓ จากเดิมให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยา ลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐ แก้ไขเป็นให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 
พะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้ 

ประกาศฉบับนี้แทน

(๔) ให้เพิ่มข้อ ๖ ใหม่ ความว่า “ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ท่ี 
ใต้จากการชำระเงินของนักเรียน เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๗๐ บาทต่อคนต่อวัน”



ลรุปเร่ือง

ระเบ ียบวาระท ี่ ๙.๔ เรื่อง (ร ่าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยพ ะเยา เรื่อง การจ ัดสรรและการเบ ิกจ ่าย

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๔/ ๓๒๔๑ ลงวันที่ 

๑๗ กันยายน ๒๔๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและเบิกจ่ายเงิน 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่ประขุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/ ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๑ วาระที่ ๔.๔ มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ 

และมอบโรงเรียนสาธิตฯ ประสาทกับนิติกรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนำเข้าที่ประขุมคณะกรรมการ 

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป น้ัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ 

จัดสรรและการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ประขุมคณะกรรมการ 

การเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

ประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ิบของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกจ่าย 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ดังนี้

โดยที่เป ็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่าย 

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๒

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๔๔๓ 

ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๔๔๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๔๖๑) 
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดสรรและการเบิกจ่าย 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบิกจ่าย 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐



๑๒

ข้อ ๔ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้จากการชำระ 

เงินของนักเรียน ดังนี้

๔.๑ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๗๐ บาทต่อคนต่อวัน 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีนีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยข้ีขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4!ติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นขอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาในระเบียบวาระที่ ๔.๓ 

เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ สำหรับนักเรียน 

ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาในระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดสรรและการเบีกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ ระดับประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๖๑ และปรับซื่อประกาศใหม่เป็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุง 

การศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น  ๆ และการจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราคู่ๆตอบแทนในการ 
ดำเนินงานฟืกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทุยศาลตรี พ.ศ. ๒๔๖๑

ฝ็รุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของคณะแพทยศาสตร์ ท่ี ศธ ๐๔๙๐.๑๘(๐๑)/ ๑๓๒๒ ลงวันที่ ๑๙ 

กันยายน ๒๔๖๑ เรื่อง ขออนุมัตินำเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและ 

ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานแกปฏิบัติสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ กองการ 

เจ้าหน้าที่ งาบนิติการ ได้ดำเนินการตรวจสอบร่างประกาศ และให้ข้อเสนอแนะ ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ได้ปรับแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ จ ึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา 

ค่าตอบแทนในการดำเนินงานแกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ 

เสนอที่ประช ุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาล ัยพ ิจารณาให ้ความเห ็นขอบ โดยมี 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเลนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนใน 

การดำเนินงาน'ฝึกปฏิบ้ติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังบี้

โดยเนินการเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ 

ดำเนินงานปีกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 

๓๓ แห่งพระราชบัญญ้ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออก 

ประกาศไว้ดังบี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับบ้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ 

ดำเนินงานปีกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศบี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนินต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการ 

ดำเนินงานปีกปฏิบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความในประกาศ 

ฉบับบ้ีแทน

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับบี้

“ครูพี่เลี้ยง” หมายความว่า บุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ที่ผ ู้,บริหารหน่วยงาน

มอบหมายให้ดูแลนิสิตปีกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาใน 

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปีกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการปีกประสบการณ์ 

วิชาชีพของนิสิต โดยที,ครูพี่เลี้ยง ๑ คน สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน ๘ คน และจะต้องได้รับการประกาศเนินครูพี่ 

เล้ียง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“นิสิต” หมายความว่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“ผลัด” ห มายความว ่า การปฏ ิบ ัต ิงาน ป ระจำตาม ห น ้าท ี่ป กต ิของ

ข้าราชการ/บุคลากรประจำหน่วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าวถือเนินเวลาราชการปกติของข้าราชการ/บุคลากรผู้นั้น ทั้งบี้ 

การปฏิบัติงานในผลัดหนึ่งๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)

ข้อ ๕ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานปีกปฏิบัติงานในรายวิชาตามหลักสูตรสำหรับ 

นิสิตระดับปริญญาตรี ดังบี้

๕.๑ ค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยงในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท คูณจำนวนนิสิตที่

ปีกปฏิบัติงานต่อวัน

๕.๒ ค่าตอบแทนแหล่งปีกในอัตราแหล่งปีกละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อการปีก ๑ ครั้ง/

ภาคการศึกษา

ข้อ ๖ หลักสูตรทีส่ามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปีกปฏิบัต ิ 
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีตามข้อ ๕ มีดังบี้

๖.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์



๖.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย

๖.๓ หลักสูตรวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

๖.๔ หลักสูตรวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิขาสาธารณสุขศาสตร์

๖.๕ หลักสูตรสาธารณสุขคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยขุมซน

๖.๖ หลักสูตรวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

๖.๗ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีป้ญหาในการปฏิบัติ 

ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประขุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ 

ดำเนินงานแกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ให้แก้ ข้อ ๕.๑ จากเดิมค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยงในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท คูณจำนวนนิสิต 

ท่ีแกปฏิบัติงานต่อวัน แก้ไขเป็น ค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยงในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อรายนิสิตที่แก 
ปฏิบัติงานต่อวัน

(๓) ให้แก้ ข้อ ๕.๒ จากเติมค่าตอบแทนแหล่งแกในอัตราแหล่งแกละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อการแก ๑ 

ครั้ง/ภาคการศึกษา แก้ไขเป็นค่าตอบแทนแหล่งแกในอัตราแหล่งแกละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อการแก ๑ ผลัด/ 

ภาคการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เร่ือง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหน้ีเงินนอกงบประมาณ 

.สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ท่ี ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๐๙๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เร่ือง 

ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ เนื่องจากบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณคงค้างในบัญชีของ 

มหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าลูกหนี้ที่คงค้างนั้นได้นำส่งเอกสารค่าใช้จ่ายเพี่อลดยอดลูกหนี้เงิน 

นอกงบประมาณแล้วนั้น แต่การบันทึกบัญชีไม่ได้ลดยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จึงทำให้เกิดยอดลูกหนี้คง 

ค้าง ดังนี้

๑. น.ส. วาสนา ณ ฟ้บ ใบยืมเงินเลขที่ ๑๔/ ๔๗ จำนวนเงินยืม ๑๒,๑๖๔ คืนเงินสดจำนวน 

๑,๕๖๐ บาท ยอดลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑๐,๖๐๔ บาท

๒. น.ส.รุจินันทํ เอื้อพิทักษ์สกุล ใบยืมเงินเลขที่ ๙๐/ ๔๘ จำนวนเงินยืม ๒,๓๐๐ บาท ยอด 
ลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๒,๓๐๐ บาท

๓. น.ส.สุพร ทิพย์จักร ใบยืมเงินเลขที่ ๙๖/ ๔๘ จำนวนเงินยืม ๒,๓๘๒ บาท คืนเงินสด 

จำนวน ๙๔๐ บาท ยอดลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑,๔๔๒ บาท



กองคลัง จึงขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓ ราย รวม 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๖บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ 

ประชุม

ข้อเฝืนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่อง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ตาม 

เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอก โดยให้มหาวิทยาลัยหารือแนวทาง 

ในการตัดลูกหนี้กับผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑

สุร’ปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๔๙๐.๐๔/ ๓๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๖๑ เร่ือง 

ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 

๒๔๖๑ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนำส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๔๔ ซึ่งบิจจุบันได้มี 

การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน 

พ.ศ. .๒๔๖๑ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคล,องตัวในการปฏิบัติงาน

กองคลัง จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ 

ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเลนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ



การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษา 

เงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บ 

รักษาและการนำส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เกิด 

ความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์บีจจุบัน จึงอาศัย 

อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ ของ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ การบัญขี การตรวจสอบ และการจัดการ 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว 

ประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษา และการเบิก 

จ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและนำส่ง 

เงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ไข้ประกาศน้ีแทน

ความในประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน

การงบประมาณ การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.......ที่ขัดหรือแย้ง

กับประกาศนี้ ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศน้ี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

“ ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.

๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

“ เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้างานการเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ

เช่นเดียวกันกับหัวหน้างานการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนงานด้วย

“ ตู้นิรภัย” หมายความว่า กำบิน หรือตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคง ซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของ

ส่วนงาน

“ เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย หรือเงินยืมทดรองจ่าย

หมุนเวียนของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน

“ เงินทดรองจ่าย” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย 
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อ 

ผูกพันโดยถูกต้องแล้ว

“ เงินเบิกเกินส่งคืน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนงานเบิกจากกองคลังไปแล้ว แต่ 

ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งกองคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ



“ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืบ” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนงานเบิกจากกองคลังไปแล้ว 

แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งกองคลังหลังสิ้นปีงบประมาณ

“ระบบ” หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลังตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

“ การเบิกจ่ายเหลื่อมปี” หมายความว่า การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด แต่ 

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณนั้น สามารถเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

“ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” หมายความว่า การก่อหนี้ผูกพันไว้ภายในปีงบประมาณใดไม่ว่าจะเกิดขึ้น 

จากการซื้อที่มีใบสั่งซื้อแล้ว หรือการจ้างที่มีใบสั่งจ้างแล้ว หรือการเข่าที่มีสัญญาหรือข้อตกลงการเช่าแล้ว แต่ไม่ 

สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่สามารถเบิกจ่ายชำระหนี้ได้ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถ 

ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ แต่เป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของปีที่ได้ตั้งงบประมาณ 

รายจ่ายนั้นไว้

ส่วนท่ี ๑ 
การรับเงิน

ข้อ ๕ การรับเงินทุกประเภทจะต้องมกีารออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นเงินงบประมาณ 

แผ่นดิน ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยมี 

๒ ประเภท ดังนี้

(๑) ใบเสร็จรับเงินแบบฟอร์มพิมพ์เข้าเล่มสำหรับใช้มือเขียน ให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและ 

หมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ ใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับให้มีต้นฉบับและสำเนาตามความ 

จำเป็นและสมควร โดยให้มีสำเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

(๒ )ใบเสร็จรับเงินแบบฟอร์มสำหรับออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ ให้พิมพ์หมายเลขกำกับ 

กล่องและหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ ใบเสร็จรับเงินแต่ละฉบับให้มีด้นฉบับและสำเนา 

ตามความจำเป็นและสมควร

ทั้งนี้ รูปแบบของใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้รับมา 

จากมหาวิทยาลัยจำนวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขท่ีใดถึงเลขที่ใด ให้ส่วนงานใด หรือเจ้าหน้าที่ 

ผูใด ไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด และให้ส่วนงานจัดท่าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามที่ได้รับจาก 

มหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ ๗ การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ส่วนงาบไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายในจำนวนที่เหมาะสมแก' 

ลักษณะงานที่ปฏิบิต และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย

การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้บุคคลจะกระท่ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมิติจากอธิการบดี

ข้อ ๘ กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับใดหรือเล่มใดสูญหาย โดยท่ีใบเสร็จรับเงินที่สูญหายนั้นได้เคยถูกใช้ 

เป็นหลักฐานในการรับเงินแล้ว แต่บีจจุบันไม่พบไม่มีฉบับสำเนาที่สามารถระบุผู้จ่ายเงินและจำนวนเงินได้ให้ 
ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินที่สูญหายนั้นยังไม่เคยถูกนำไปใช้เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินแต่อย่างใด และ 

เป็นการสูญหายทั้งต้นฉบับและสำเนาทั้งหมด ให้ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันของสำนักงาน 

ตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐาน และออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินที่สูญหายนั้น



ข้อ ๙ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือไม่มีการจัดเก็บต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วน 

งานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้น นำส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยด่วน

ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำ 

และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้

ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้น 

ปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจาะรู 

หรือประทับตราเลิกใช้ เพ่ือให้เป็นท่ีสังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินไต้อีกต่อไป

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้กองคลังรายงานให้อธิการบดีทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดขอบ 

เล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลข ที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑ 

ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป

ข้อ ๑๐ การเขียนข้อความในใบเสร็จรับเงินรวมทั้งจำนวนเงินน ั้น ใบเสร็จรับเง ินฉบับเด ียวกัน 

ข้อความและจำนวนเงินที่ระบุในต้นฉบับและสำเนาทุกฉบับต้องเหมือนกับ หากพบว่าแตกต่างกันถือเป็นการ 

กระทำผิดอย่างร้ายแรง

ห้ามขูด ลบ เพื่อแกไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือซื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใด 

ลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวน โดยให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อกำกับการ 

ขีดฆ่าน้ันไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้ 

นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม

ข้อ ๑๑ การรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค ที่ธนาคารสั่งจ่ายใน 

นามมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ในกรณีตราสารอื่นหรือโดยวิธีอื่นใดให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีหน้าที่จ ัดเก็บหรือรับชำระเงินนำเงินที่ได้รับพร้อมสำเนา 

ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของกองคลัง ในกรณีที่มีการ 

รับเงินภายหลังกำหนดเวลาปีดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทำการถัดไป

ให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายใบวัน'ที่ได้รับเงิน

ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้เพื่อการ 

ตรวจสอบ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้

ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่ง จากหลักฐาน 

และรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ 

ทั้งสิ้นในสมุดรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย

ส่วนที่ ๒ 

การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๑๓ เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจะต้องนำเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวันหรืออย่างช้าในวันทำการถัดไป 

กรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ภายในสิ้นวัน ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ ตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัย

ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ แด่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกินสามดอก แด่ละ 

ดอกต้องมีลักษณะที่ต่างกัน โดยสำรับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินไว้คนละหนึ่งดอก ส่วนอีกสำรับหนึ่ง



ให้อธิการบดีมอบหมายให้ผู้รับผิดขอบคนละหนึ่งดอก และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและสถานทีต่่างกัน เพ่ือ 

สำรองไว้ใช้เป็นกรณีจำเป็น

ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการเพื่อเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสามคน เป็น 

กรรมการเก็บรักษาเงิน

ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ 

มหาวิทยาลัยปฏิษัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน

กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ 

ปลอดภัยมิให้สูญหาย หรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมี 

กรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงาบให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบเพื่อสั่ง 

การโดยด่วน

ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทำ 

หน้าที่กรรมการแทน

ข้อ ๑๖ เงินที่ส่วนงานจัดเก็บ หาก'ไม่มีตู้'นิรภัย ให้ส่วนงานจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง มิให้ 

สูญหายหรือเสียหาย

ข้อ ๑๗ ให ้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็น 

ประจำทุกวัน

ในกรณีที่วันใดไม่มีการรับจ่ายเงิน จะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้ 

หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย

ข้อ ๑๘ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินประจำวัน ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงิน 

คงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ให้คณะกรรมการเก็บรักษา เงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงิน 

คงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้ 

นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือขื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๙ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือขื่อแล้วให้ผู้อำนวยการ 

กองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อทราบ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงิน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงิน 

คงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ 

ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือขื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วย 

เจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งแล้วนำเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้อธิการบดี 

หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๒๑ เมื่อนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่ 

กุญแจให้เรียบร้อย

ข้อ ๒๒ ในวันทำการถัดไป หากจะต้องนำเงินออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บ 
รักษาทั้งหมดให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีรับไปจ่าย โดยให้ผู้อำนวยการกองคลัง 

หรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีลงลายมือขื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันก่อนเวลาทำการที่รับ 

เงินไปจ่าย



๒๐

หากปรากฏว่าตู้นิรภัยอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตก็ให้ 

รายงานให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๒๓ เงินรายได้ที่ส่วนงาบหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดเก็บ ให้นำส่งกองคลังทุกวันใบเวลาทำการหรือ 

อย่างข้าใบวันทำการถัดไป เว้นแด่ส่วนงานหรือหน่วยงานใดมีเหตุผลและความจำเป็นอับสมควรที่ไม่สามารถ 

นำส่งกองคลังได้เป็นประจำทุกวัน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ส่วนงาน 

หรือหน่วยงานนั้นนำเงินฝากธนาคารทุกวับหรืออย่างข้าในวันทำการถัดไปแทน และให้นำส่งหลักฐานการรับ 

เงินและหลักฐานการนำเงินฝากธนาคารต่อกองคลังล่าข้าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทำการ

เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ,ายป็เก่าส่งคืน ให้นำส่งกองคลังภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวัน 

ได้รับแจ้ง

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำเงินส่งกองคลัง

วิธีการนำเงินส่งกองคลัง ให้ส่วนงานจัดทำใบนำส่งเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๒๔ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยจะนำเงินไปฝากนั้น ต้องเป็นธนาคารพาณิขย์หรือธนาคารตามที่ 

กฎหมายกำหนด

การนำเงินของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ไปเปีดบัญขีเงินฝากธนาคารในนามส่วนตัวหรือในฐานะ 

ส่วนตัวจะกระทำมิได้

ข้อ ๒๔ ซื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร การขออนุมัติเปิดบัญชี เงื่อนไขในการขออนุมัติการเปิดบัญชี ผู้มี 

อำนาจถอนเงินหรือสั่งจ่าย การเปิดบัญชีของเงินบริจาคให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ การใช้ซื่อบัญชีเงินฝากตามวรรคแรก ต้องใช้ซื่อมหาวิทยาลัยด้วย

ผู้มีอำนาจถอนเงินหรือสั่งจ่ายเงิน ต้องมีอย่างน้อยสองฝาย ฝ่ายละอย่างน้อยหนึ่งคน ฝ่ายหนึ่งได้แก่ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ พนักงาบที่ปฏิบัติงาบด้านการเงิน 

และบัญชีหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย โดยความเห็นขอบของอธิการบดี ทั้งนี้ต้องแจ้งธนาคารด้วยว่า 

หากบุคคลผู้มีอำนาจถอนเงินหรือสั่งจ่ายพ้นจากหน้าที่ ให้ถือว่า สิ้นสุดอำนาจการเป็นผู้ถอนเงินหรือสั่งจ่ายเงิน 

ด้วย

กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่มีเงื่อนไขของเจ้าของ 

งบประมาณ หรือโครงการอื่นที่เป็นลักษณะเป็นการเฉพาะ เงื่อนไขในการขออนุมัติการเปิดบัญชี ผู้มีอำนาจ 

ถอนเงินหรือสั่งจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ข้อ ๒๖ ให้กองคลัง รายงานซื่อบัญชีและเลขที่บ ัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของมหาวิทยาลัยต่อ 

อธิการบดีเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอย่างสมํ่าเสมอ

ส่วนท่ี ๑ 
การเบิกจ่ายเงิน

ข้อ ๒๗ การเบิกเงินของมหาวิทยาลัย ต้องมีงบประมาณประจำปีรองรับเพื่อการนั้น การกำหนดและ 

ให้ใช้เงินภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

กรณีที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย หรือเงินสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการจากแหล่ง 
เงินภายนอก หรือเงินบริจาค ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในงบประมาณประจำปี ให้ใช้เงินได้ตามที่ผู้ให้เงินกำหนด หรือตาม 

วัตถุประสงค์ของเงินนั้น ๆ



ข้อ ๒๘ การเบิกเงินของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน และอัตราการ 

จ่ายในเรื่องนั้น  ๆ แล้วแต่กรณี ได้แก่

(๑) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน เงินรางวัล สวัสดิการ 

และเงินอื่นที่จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือฃ้อบังคับ หรือระเบียบ หรือข้อ 

ผูกพัน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น โดยออกเป็นประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย

(๒) ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าสินค้าที่ต้องจ่าย 

ให้แก่บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ให้จ่ายตามข้อผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงหรือตามใบแจ้งหนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิขาการหรือเงินบริจาค หากผู้ให้ทุน 

ได้อนุมัติรายการค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายเป็นการเฉพาะไว้ ให้สามารถจ่ายใบอัตราไม่เกินที่ได้รับ 

อนุมัติโครงการจากผู้ให้ทุนได้ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้อัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยอนุโลม

(๔) อัตราจ่ายรายการอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวช้องตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ไม่เช้าข่ายที่จะจ่ายได้ตาม (๑) ถึง (๔) และมหาวิทยาลัยมิได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ ให้นำอัตรา 

จ่ายและหลักเกณฑ์การจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวช้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีช้อจำกัดด้านงบประมาณที่อาจไม่เพียงพอหรือเพื่อความเหมาะสม มหาวิทยาลัยอาจจ่ายใน 

อัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดช้างต้นก็ได้ หรืออาจทยอยจ่ายเป็นงวดก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณ 

ด้วย

ข้อ ๒๙ ผู้มีอำนาจขอใช้เงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถยื่นขอเพื่อใช้เงินของมหาวิทยาลัยโดย 

แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้

(๑) การขออนุม ัต ิหลักการเพ ื่อใช้เงิน หมายถึง การยื่นคำร้องหรือยื่นหนังสือขออนุม ัต ิ 

หลักการ เพ่ือขอใช้เงินไปดำเนินการในเร่ืองใด  ๆ ต,อผู้มีอำนาจอนุมิติ โดยยังมิได้ดำเนินการในเรื่องนั้น โดยต้อง 

เสนอวงเงินพร้อมทั้งเหตุผลที่จะขอใช้ หรือข้อมูลอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้มีอำนาจอนุมิติในขั้นตอนนี้โดยปกติจะพิจารณาความจำเป็นของการดำเนินการในเรื่อง 

ท่ีขอ’ไซ้เงิน โดยพิจารณาว่าได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ล้าอนุมัติรายการนี้แล้ว จะ 

ทำให้รายจ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือเกินกว่ารายรับจริงหรือไม่ การ 

พิจารณาว่าจะอนุมิติหลักการให้ใช้เงินตามที่ฃอหรือไม่ ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภารกิจหน้าที่ 

เป็นไปตามแผนงาน โครงการใด พิจารณาความจำเป็น ประโยฃนํ ความคุ้มค่าการประหยัดหรือเหตุผลอื่น ทั้งนี้ 

อาจลดจำนวนวงเงินที่จะให้ใช้ก็ได้

การขออนุม ัต ิในขั้นตอนนี้ ไม,ต้องดำเน ินการก็ได ้ กรณ ีท ี่เป ็นรายจ ่ายประจำหร ือ 

รายจ,าย ท ีม ีก ารต ก ลงห ล ัก ก ารไว ้ล ,วงห น ้าแ ล ้ว  ห ร ือ ร าย ก ารท ีม ห าว ิท ย าล ัย ก ำห น ด  อาท ิ คำ 

สาธารณ ูปโภค เงินเดือน ค่าจ้าง ค ่าตอบแทนประจำหรือกรณีอื่นที่ม ีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม ่สามารถ 

ดำเนินการได้ทันตามกระบวนการปกติ เป็นต้น

เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติมีข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 

มหาวิทยาลัยพิงจัดให้มีการคุมยอดเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ก่อนอนุมัติเรื่องนั้น  ๆ ด้วย

กรณีที่หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้ฃออนุมัติหลักการเพื่อใช้เงินให้ตนเองเป็นการเฉพาะ ให้ 

อธิการบดืหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

(๒) การขออนุมัติเบิกเงิน หมายถึง การยื่นคำร้องหรือหนังสือต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้ 

อน ุม ัต ิเบ ิกเงิน ข ั้นตอนน ี้เก ิดข ึ้นเม ื่อดำเน ินการในเรื่องท ี่ฃออน ุม ัต ิแล ้วเสร ็จ พร้อมทั้งได้แนบเอกสาร



ประกอบการเบิกจ่ายในเรื่องนั้น  ๆ หากเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบได้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้มีอำนาจอนุมัติไต้ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายไต้ จากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินจะดำเนินการ 

เพ ื่อเบ ิกเง ินตามระบบเพ ื่อจ ่ายเงินแก่ผ ู้ม ีส ิทธ ึ๋ร ับเงิน ท ั้งน ี้เอกสารประกอบการเบ ิกจ ่ายให ้เป ็นไปตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด

ก่อนที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามวรรคแรกจะอนุมัติ พึงจัดให้มีกระบวนการ 

ตรวจสอบว่าการขอเบิกจ่ายเงินแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายที่ถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐาน 

ประกอบการขอเบิกจ่ายครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ ๓๐ อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยแก่ผู้มีสิทธิโต้รับเงินหรือตาม

โครงการ

อธิการบดีอาจออกคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่น 

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอนุมัติหลักการให้ใช้เงิน และ/หรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามประกาศนี้ก็ไต้ ทั้งนี้การมอบ 

อำนาจดังกล่าว อาจกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ไต้

วงเงินและเงื่อนไขการอนุมัติให้เบิกเงินของผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทน ให้เป็นไปตามที่ 

อธิการบดีกำหนด

อธิการบดีอาจยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจตามวรรคสองเมื่อใดก็ไต้ ผู้รับมอบอำนาจจาก 

อธิการบดีตามวรรคสองจะมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นมีไต้ เว้นแต่ไต้กำหนดไว้ขัดเจนให้มอบอำนาจช่วงไต้ 

ในคำสั่งมอบอำนาจ โดยผู้มอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นนั้นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดีหรือ 

หัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณีด้วย

กรณีที่อธิการบดีเป็นผู้ขออนุมัติหลักการเพื่อใช้เงินหรือขออนุมัติเพื่อเบิกจ่ายเงินให้ตนเองเป็นการ 

เฉพาะ ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนที่รับผิดชอบต้านการเงินเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๓๑ การขอเบิกเงินทุกกรณี ให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่ายและห้ามมีให้ขอเบิกเงิน 

จนกว่าจะถึงกำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน

การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินตามวรรคแรก ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

เงินที่ขอเบิกเพื่อการใด ให้นำไปจ่ายไต้เฉพาะการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม,ไต้ เว้นแต่กรณี 

ที่มีเหตุผลอันจำเป็นและสมควร อาจขออนุมัติเป็นกรณีไป

ก่อนการอนุมัติเบิกเงินและจ่ายเงิน ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดขอบตรวจเอกสารและหลักฐานการเบิก 

จ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการ จำนวนเงินที่ไต้รับอนุมัติ ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวช้อง

ข้อ ๓๒ ส่วนงานผู้เบ ิกจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผ ูกพ ัน ไต้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ คำส่ัง หรือตามที่ไต้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

การไต้รับเงินจากกองคลัง ไม่ปลดเปลื้องความรับผิดขอบของส่วนงานผู้เบิกในการที่จะต้องดูแลให้มี 

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคแรก

ข้อ ๓๓ การเบิกเงินจากกองคลัง ให้ส่วนงานผู้เบ ิกเปีดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือ 

ธนาคารตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย 
เว้นแต่ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่งปรากฏภายหลังสิ้นปีงบประมาณ โดยมีหลักการเบิกจ่ายดังนี้



(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดแต่ไม่สามารถจ่ายได้ทันในสิ้นปีงบประมาณ ให้ 

เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปหลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ 

รายจ่ายของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี

(๒) ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงิน 

งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณ 

รายจ่ายที่ได้รับอบุมีต ท้ังน้ีไห้ขออ'นุมีติ'จากอธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

(๓) กรณ ีท ี่เป ็นเหต ุส ุดว ิส ัยหร ือม ีเหต ุจำเป ็นสำหรับค ่าใช ้จ ่ายท ี่เพ ิ่งปรากฎภายหลังส ิ้น 

ปีงบประมาณ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของปีปิจจุบันได้ ทั้งนี้รายจ่ายที่นำมา 

เบิกจ่ายจากงบประมาณของปีบิจจุบันนั้นต้องไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายของปีที่เกิดรายการนั้น

ข้อ ๓๕ ให้ส่วนงานผู้เบิกดำเนินการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน นำส่งกองคลังตาม 

เงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้เพื่อไมให้เอกสารการเบิกจ่ายมีปริมาณมาก ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 

เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามข้อ ๓๔

ข้อ ๓๖ การเบิกจ่ายเงินตามใบขอเบิกเงิน ให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำ 

การ ถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก่ไขถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ส่วนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ 

วันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ

ข้อ ๓๗ การจ่ายเงิน ให้กระทำได้เฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กำหนดไว้ 

และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงิน จะต้องมีหลักฐานการจ่ายฉบับจริงไว้ เพื่อประโยขนํในการตรวจสอบ

กรณีการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ผู้รับเงินลงขื่อรับ 

เงินในใบสำคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบหลักฐานการลง 

บันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจ ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้

ในกรณีที่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคแรกได้ให้ทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผล 

พฤติการณีที่ส ูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมา 

เบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ 

แล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายทำ 

ใบสำคัญรับเงินและลงซื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๓๙ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก่ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้ว 

พิมพ์หรือเขียนใหม่และให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินของส่วนงานให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือบิลเงินสด ซึ่งผู้รับเงิน 

เป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงินซึ่งผู้จ่ายเงินเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้รับเงิน 

เป็นผู้รับรองให้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
หลักฐานการรับเงินที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถให้ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ สำหรับกรณีหลักฐาน 

การรับเงินที่เป็นภาษาต่างประเทศอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้ผู้เบิกเงินจัดให้มีคำแปลข้อความในหลักฐานการรับ 
เงินนั้นเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว



กรณีการชำระเงินโดยการโอนเงินและไม่สามารถเรียกหลักฐานรับเงินอื่นจากผู้รับเงินได้ ให้ใช้หลักฐาน 

การโอนเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้

ข้อ ๔® ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และบิลเงินสดอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ซ่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 

(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 

(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

(๕) ลายมือซื่อของผู้รับเงิน

กรณีหลักฐานการรับเงินแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๒ การจ่ายโดยที่ยังมิได้มืการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธี้รับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน 

เรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อรับเงินในหลักฐานล่วงหน้า

ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน ประทับตราข้อความว่า “ จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือซื่อ พร้อมทั้ง วัน 

เดือน ปี ที่จ่าย กำกับไว้ในใบสำคัญจ่าย เพื่อประโยชน่ในการตรวจสอบ

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินผ่านระบบของธนาคารโดยตรง 

ไปยังบัญชีของผู้มืสิทธึ๋รับเงินเป็นหลัก โดยให้ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

การจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามข้อ ๔๕

การจ่ายเงินให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม,อาจดำเนินการตามวรรคสองได้และผู้รับไม่สามารถรับเงิน 

ด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน เมื่อได้รับอนุมัติการมอบฉันทะจากผู้อำนวยการกอง 

คลังแล้วให้กระทำแทนได้ โดยแบบใบมอบฉันทะรับเงินให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การจ่ายเงินให้บุคคลอื่นนอกจากที่กล่าวมาในวรรคสาม ในกรณีที่บุคคลนั้นไม,สามารถมารับเงินด้วย 

ตนเองได้ อาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนก็ได้

ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินที่นอกเหนือจากข้อ ๔๔ วรรคแรก สามารถทำได้ ๒ วิธี ดังนี้ 

(๑) วิธีการจ่ายเป็นเฃ็ค การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้

(๑.๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธึ๋รับ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือ 

ผู้มืสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย

กรณีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธี้รับเงินที่เป็นนิติบุคคล ให้ออกเช็คสั่ง 

จ่ายในนามของนิติบุคคลเท่านั้น

(๑.๒) ห้ามลงลายมือซื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มืการเขียนหรือพิมพ์ซื่อ 

ผู้รับเงิน วันที่ออกเช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย

(๑.๓) การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็ค ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือ 

พิมพ์ให้ขีดเส้นและชิดคำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

โดยไม่มืซ่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และให้ทำเครื่องหมายหลังซื่อ 

สกุล ซื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนขีดคำว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มืการเขียนหรือพิมพ์ซื่อ 

บุคคลอื่นเพิ่มเติมได้

(๒) กรณีจ่ายเป็นเงินสดจากเงินทดรองจ่าย สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ในวงเงินไม่เกินที่ 
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ข้อ ๔๖ กรณีโอนสิทธิเรียกร้องใบเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างทำของหรือ ค่าเข่าทรัพย์สิน



(๑) เมื่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้รับการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ในเงินค่าซื้อ 

ทรัพย์สิบ ค่าจ้างทำของหรือค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ให้กองคลังทำการตรวจสอบความขอบด้วยกฎหมายใน 

การโอนสิทธิเรียกร้องได้ก่อน จากนั้นให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดต่อท้ายสัญญาเพิ่มเติม แล้วล่งสำเนา 

หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิการรับเงินดังกล่าวให้สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพื่อทราบด้วย

(๒) การเบิกเงินจากกองคลัง ให้ส่วนงานวางใบขอเบิกเงินให้แก'เจ้าหนี้ตามที่ระบุในสัญญา 

ตามปกติ พร้อมทั้งระบุผู้รับโอนสิทธิให้กองคลังสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับโอน และให้แนบหลักฐานแสดงการโอน 

สิทธิเรียกร้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินด้วย

(๓) เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับโอน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้ผู้รับโอน 

ออกใบเสร็จรับเงินเท่าจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับโดยระบุว่าเป็นการรับเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ใด และให้กอง 

คลังหมายเหตุ รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับโอนออกให้ทุกครั้งด้วย ว่าเป็นการจ่ายเงินตามหลักฐาน 

แสดงการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่ารายใด ตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างหรือสัญญาเช่า 

ทรัพย์สิน เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.ใด เพื่อใช้ประโยฃนัในการตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายไว้ในระบบและต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับ 

หลักฐานการจ่ายทุกวัน

ให้ส่วนงานเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ใบที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ เพื่อการตรวจสอบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๘ การขออนุมัติยืมเงินเพื่อการใดนั้น จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการของการนั้น  ๆ ก่อน และต้อง 

ได้รับอนุมิติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการนั้นด้วย

การอนุมัติให้จ่ายเงินยืม อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมได้ 

ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้มี 

อำนาจตามวรรคสองได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมแล้วเท่านั้น

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัย

กำหนด

ส่วนท่ี ๔
การควบคุมและการตรวจสอบ

ข้อ ๔๙ ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานผู้เบิก นำเอกสารการรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีตาม 

หลักการและนโยบายบัญชีทึมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๐ ทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนงานตรวจสอบจำนวนเงินสด และเช็คคงเหลือ 

กับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๑ ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบทุกส่วนงาน และรายงานผลการ 

ตรวจสอบให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เมื่อตรวจสอบพบว่าส่วนงานใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง 
กองคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
โดยด่วน



ข้อ ๕๒ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของส่วนงานแห่งใด ขาดหรือเกินบัญชี หรือสูญหาย 

เสียหาย เพราะการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใซ่กรณีปกติ ให้ 

หัวหน้าส่วนงานรีบรายงานพฤติการณ์ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบโดยด่วนและดำเนินการ 

สอบสวนหาตัวผู้ร ับผิดขอบ ในกรณีที่เห็นว่าเปีนความผิดอาญาแผ่นดินให้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กระทำ 

ความผิดด้วย

ข้อ ๕๓ ผู้ใดไม ่ปฏ ิบ ัต ิหร ือฝ ่าแนการปฏ ิบ ัต ิตามประกาศน ี้ หรือกรณ ีอธิการบดีเห ็นสมควร ให้ 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี แล้วแต่กรณี พิจารณาดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศ 

ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตามควร อาจพิจารณาใช้มาตรการทางการบริหารอื่นด้วยก็ได้ อาทิ การเปลี่ยน 

หน้าที่ การย้ายหน่วยงาน การพักการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความจำเปีน ความเหมาะสม ความได้ลัดส่วน 

ในเซิงเวลาหรือหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีบีญหาในการตีความหรือบีญหาการปฏิบัติ 

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

(๑) ให้ความเห็นขอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 

เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ให้แก้ ข้อ ๑๑ จากเติมการรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด ธนาณัติ ตั้วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค ท่ี 

ธนาคารส ั่งจ ่ายในนามมหาวิทยาล ัยหรือส ่วนงาน ในกรณ ีตราสารอื่นหรือโดยวิธ ีอ ื่นใดให้ปฏิบ ัต ิตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด แก้ไขเป็นการรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค ที่ 

ธนาคารสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน บัตรเดบิต และบัตรเครดิต ในกรณีตราสารอื่นหรือโดยวิธีอื่น 

ใดให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) ให้เพิ่มวรรคแรก ท้ายข้อ ๑๑ ความว่า“ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับ 

เงินไม่ว่าด้วยวิธีใด ให้ผู้ฃำระเงินเป็นผู้รับผิดขอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น”

(๔) ให ้ลงน าม และม ีผลบ ังค ับ ใช ้ภ ายห ล ังจากระเบ ียบ ม ห าว ิท ยาล ัยพ ะเยา ว ่าด ้วย การเง ิน 

การงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว



๒๗

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ เร่ือง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วน 
งานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเร่ือง

ตามบันทึกข้อความของคณะแพทยศาสตร์ ท่ี ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/ ๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างศูนย์บริการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะ 

แพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้ง 

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ใบการให้บริการทางการแพทย์ การ 

สาธารณสุข และเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีฃองประซาซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนั้นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ยังเป็นส่วน 

หนึ่งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บท!V6โ5ล( แอลแก่ (ะลโ6 ^0V^โ3?6: บแ0  โดยได้รับงบประมาณ 

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ (บก!V©โ53เ แอลแก่ (ะล)'6 ร(ะก่อกกอ: บแร) สำนักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งซาติ น้ัน

การให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เป็นพันธกิจหนึ่งที่ 

สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปึจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหน่วยงานที่ให้บริการดังกล่าวจำนวน 

๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ 

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้การดำเนินการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการ 

ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประขาซนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์จึงเห็นว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ควรจะมีการ 

ดำเนินงานร่วมกันในปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจดังกล่าว

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ตลอดจนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริงในบีจจุบัน จึง 

เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการรายได้ระหว่างหน่วยงานในการให้บริการทาง 

การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะแพทยศาสตร์ได้ยกร่างประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเสนอที่ประขุม 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นซอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม 

เอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัย 

พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นซอบ

การพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ 

ระหว่างส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้



โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานใน 

การให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงาน 

ของมหาว ิทยาล ัยสำหร ับการจ ัดการเง ินรายได ้ของศ ูนย ์บร ิการทางการแพทย ์และสาธารณส ุข คณะ 

แพทยศาสตร ์ก ับศ ูนย ์การแพทย ์และโรงพยาบาลมหาว ิทยาล ัยพะเยา เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย มี 

ประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม เหมาะสมกับสถานการณ์บีจจุบัน จึงอาศัยอำนาจ 

ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญ้ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบียบ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จึงให้ออกประกาศไว้ด้งนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วน 

งานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ คณะแพทยศาสตร์” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ศ ูนย ์บร ิการทางการแพทย์” หมายความว่า ศ ูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะ 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“ ศูนย์การแพทย์” หมายความว่า ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อ ๔ ประกาศนึ๋ให้มีผลบังคับใช้กับเงินรายได้ที่คณะแพทยศาสตร์ โดยศูนย์บริการทางการแพทย์ 

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นด้น 

ไป

ข้อ ๕ ให้ศูนย์บริการทางการแพทย์จัดสรรเงินรายได ท่ี้ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติเป็นรายจ่ายเหมาจ่ายรายละ ๕๐๐ บาท สำหรับนิสิตหรือนักเรียนของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่ 

ลงทะเบ ียนใช้ส ิทธิในเขตพื้นที่  ๆ ให ้บร ิการของศ ูนย ์บร ิการทางการแพทย์ เพ ื่อนำเช ้าเป ็นรายได้นอก 

งบประมาณของศูนย์การแพทย์

อัตราเหมาจ่ายตามวรรคแรกนั้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีรายการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของ 

ทั้งสองฝ่าย โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

กรณีศูนย์บริการทางการแพทย์ได้รับจัดสรรเป็นรายปี รายไตรมาส หรืออื่น  ๆ การจ่ายเงินตามวรรค 

แรก ให้ศูนย์บริการทางการแพทย์หักเป็นเงินก้อนเหมาจ่ายให้แก่ศูนย์การแพทย์ตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงิน 

ดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน
ข้อ ๖ ให้ศูนย์บริการทางการแพทย์โดยคณบดีและศูนย์การแพทย์โดยผู้อำนวยการ จัดทำบันทึก 

ข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกัน



บันทึกข้อตกลงตามวรรคแรก ให้มีการทบทวนแก้ไขในทุกๆ ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงดังกล่าว

ในกรณีที่ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เห็นเป็นการสมควร สามารถดำเนินการทบทวน 

แก้ไขก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสองก็ได้

ข้อ ๗ การบริหารจัดการการใช้จ่ายและเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ที่ได้รับจากศูนย์บริการทาง 

การแพทย์นั้นให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๘ ศูนย์การแพทย์ต้องจัดทำบันทึกรายงานการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ 

ที่ได้รับจากศูนย์บริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการทางการแพทย์ ตามบันทึกข้อตกลงและตามที่ศูนย์บริการ 

ทางการแพทย์ร้องขอ

ข้อ ๙ ให ้อธ ิการบดีเป ็นผ ู้ร ักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีป ีญหาในการดีความหรือปัญหาการ 

ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือการงดเว้นปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด สั่งการและให้ 

ถือเป็นที่สุด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

(๑) ให้ความเห็นขอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานใบ 

การให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ให้ดัดคำจำกัดความ “ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ

ออก

(๓) ให้แก้ ข้อ ๗ จากเดิมการบริหารจัดการการใช้จ่ายและเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ที่ได้รับจาก 

ศูนย์บริการทางการแพทย์นั้นให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด แก้ไขเป็นการบริหาร 

จัดการการไข้จ่ายและเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ที่ได้รับจากศูนย์บริการทางการแพทย์นั้นให้ดำเนินการ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

อธิการบดมหารทยาล์ยพะเยา

จดประชุม
เวลา ๑๑.๓๐ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี ทองเรือง) 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม


