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ลงนามเอกสารสรุป รายงานการประชุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน .................

เรียน กรรมการและเลขานุก ารคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ฯ
ตามที่ คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา โต้จ ัด การ
ประชุม ครั้ง ที่ ๔๖(๗/๒๕๖๑) เมื่อ รัน ศุก ร์ท ี่ ๑๒ ตุล าคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วิท ย าล ัย ก าร จัด ก าร
ม ห าว ิท ย าล ัย พ ะเย า ชั้น ๘ อ าค าร เว ฟ เพ ล ล

ถนนวิท ยุ แขวงลุม พิน ี กรุง เทพ มหานคร

เรีย บร้อ ยแล้ว นั้น
ฝ่า ยผู้ช ่ว ยเลขานุก าร โต้ส รุป รายงานการประชุม เรีย บร้อ ยแล้ว จึง เห็น สมควร
ลงนามในสรุป รายงานการประชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา
ครั้งที่ ๔๖(๙/๒๔๖๑) ดังแนบ
จึง เรีย นมาเพี่อ โปรดพิจ ารณาอนุเ คราะห์ล งนาม จัก ขอบคุณ ยิ่ง

(นางสาววรรเฉสา โชยชมภู)
นัก วิช าการเงิน และบัญ ช่

เรียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ
เพี่อโปรดพิจารณาลงนามสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ ในเอกสารดังแนบ

จักขอบคุณยิ่ง

(นางลาวฟิมพ์ผกา แก้วบา)

!5 8า.ค. เใ

สรุปรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖©)
วันศุกร์ที่ ©๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖©
เวลา ๐๙.910 น.
ณ ห้องประชุม 1๘©๑ ขั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่มาประชุม

๑.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัซ อภิเมธีธำรง

กรรมการ

๓. นายนรขัย ศรีพิมล

กรรมการ

๔. ดร.สำราญ

กรรมการ

ทองแพง

๔. ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย

กรรมการ

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี

กรรมการและเลขานุการ

ทองเรือง

๗. บายอานนท์'นัฏฐ์ จีนเอียด

ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธึ๋

กรรมการ

๒. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์ เขี่ยวสวรรณ

กรรมการ

๗3

1)

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.อุษณีย์

รัศมีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี (ได้รับเชิญเข้าร่วมขี้แจง)

๒. นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร

นักวิซาการเงินและบัญชี

๓. นางสาวพิมพ์ผกา แก้วษา

นักวิขาการเงินและบัญชี

๔. นางสาววรรณิสา ไซยขมภู

นักวิซาการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม
เวลา ๐๙.๓๐ น.

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบีย บวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ผลการปฏิบัต ิต ามมติที่ประชุม คณะกรรมการการเงิน แสะทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕(๖/ ๒๕๖๑)
ส!บีเรื่อ■ง
ตามที่ คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ม ีก ารประชุม ครั้ง ที่
๔๕(๖/ ๒๕:๖๑) วัน ศุกร์ท ี่ ๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิท ยาลัย การจัด การ มหาวิท ยาลัย
พะเยา ห้องประชุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
บัด นี้ ฝ่า ยเลขานุก ารได้ส รุป ผลการปฏิบ ัต ิต ามมติท ี่ป ระชุม คณ ะกรรมการการเงิน และ
ทรัพย์สินของมหาวิท ยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปจำนวนเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๗๗ บัญชี ณ วันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๒๗๒๕ ลงวัน ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง
รายงานสรุป จำนวนเงิน ฝากธนาคารประจำเดือ น สิงหาคม ๒๕๖๑ กองคลัง ได้จ ัด ทำงบกระทบยอดเงิน ฝาก
ธนาคารของมหาวิท ยาลัย พะเยาเป็น ประจำทุก เดือ น เพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร
และจำนวนเงินคงเหลือตามบัญชีทุกเดือน ซึ่งกองคลัง ได้ดำเนินการสรุปจำนวนเงินฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จำนวน ๑๗๗ บัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการรายงานของผู้สอบ

บั ญชี
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕:/ ๓๑๑๑ ลงวัน ที่ ๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง

รายงานการปรับปรุงแก้!ฃงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน
และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕ (๖/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบียบ
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด น่าเสนอผลการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ต รวจสอบบัญ ชีของมหาวิทยาลัยพะเยาได้

รายงานผลการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของมหาวิท ยาลัย โดยได้
แจ้ง ให้ท ราบว่า รายงานงบการเงิน ดังกล่าว มีร ายการที่ย ัง อยู่ร ะหว่า งการดำเนิน การของมหาวิท ยาลัย เพื่อ ล่ง
ข้อมูลให้ทางผู้สอบบัญชีตรวจสอบอีกครั้ง โดยรายการที่อ ยู่ระหว่างดำเนิน การประกอบด้วย ทะเบียนสิน ทรัพ ย์
และการคำนวณค่าเสื่อ มราคา ภาระผูกพันผลประโยฃน่พ นักงาน การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
เกณฑ์คงด้างและการปีนส่วนตามระบบการศึกษาแบบ

และรายละเอียดของรายการเงินรับฝาก นั้น

บัด นี้ ผู้ต รวจสอบบัญ ชีข องบริษ ัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด ได้ด ำเนิน การตรวจสอบข้อ มูล
เกี่ย วกับ ทะเบีย นสิน ทรัพ ย์แ ละการคำนวณค่า เสื่อ มราคา ภาระผูก พัน ผลประโยขน่พ นัก งาน การรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเกณฑ์คงค้างและการปีนส่วนตามระบบการศึกษาแบบ

และรายละเอีย ดของ

รายการเงิน รับ ฝาก ที่ม หาวิท ยาลัย จัด ส่ง ให้แ ล้ว พร้อ มทั้ง ได้แ สดงความเห็น และรับ รองงบการเงิน เป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจึงใคร่ขอรายงานการปรับปรุงแก้!ขงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เปลี่ย นแปลง
ไปจากการรายงานของผู้ส อบบัญ ชีท ี่ไ ด้น ่าเสนอในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๕ (๖/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๗ กัน ยายน
๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้ลอบบัญชีเอกชน เพื่อทำการตรวจลอบและรับรอง
งบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับจงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๑๑๔ ลงวัน ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
รายงานผลการดัดเลือกผู้สอบบัญชีเอกซน เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ เมื่อวับที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นขอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกซนแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญ ชีของมหาวิทยาลัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๙๖๘/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกซนเป็นผู้สอบ
บัญ ชีของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ ซึ่งปีจจุบันผู้สอบบัญ ชีเอกซน

แห่งบริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด ได้ด ำเนิน การตรวจสอบและรับ รองงบการเงิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา
สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
เพื่อให้การดำเนิน การตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเมื่อ ง เป็น
ป็จจุบ ัน และเป็นไปตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ กล่าวคือ “ให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นขอบของสำนักงาน
การตรวจเงิน แผ่น ดิน เป็น ผู้ส อบบัญ ชีข องมหาวิท ยาลัย และให้ท ำการตรวจสอบรับ รองบัญ ชีแ ละการเงิน ทุก
ประเภทของมหาวิท ยาลัย ทุก รอบปีบ ัญ ชี” นั้น มหาวิท ยาลัย จึง ได้ด ำเนิน กระบวนการคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี
เอกซนสำหรับ การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ ปีง บประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ที่เป็น ไปตามระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน ว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารพิจารณาให้ความเห็น ขอบหน่วยงานอื่น ของรัฐแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีเอกซน พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต (06โฒ6ป ?นเว1๕ /\000นก1เลก1: ^?&) ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิซาชีพบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญ ชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
(กลต.) ให้ค วามเห็น ซอบเป็น ผู้ล งลายมือ ขื่อ ในรายงานการสอบบัญ ชีข องนิต ิบ ุค คลใด ๆ ตามพระราซบัญ ญัติ
ห ลัก ท รัพ ย์แ ละต ลาดห ลัก ท รัพ ย์ และกระบวน การคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชีเ อกซน ดัง กล่า วได้ป ฏิบ ัต ิต าม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
บัด นี้ มหาวิท ยาลัยได้ด ำเนิน การคัดเลือ กผู้ส อบบัญ ชีเอกซนเพื่อ ทำการตรวจสอบและรับ รอง
งบการเงิน สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ของมหาวิท ยาลัย พะเยา โดยมืขั้นตอนและกระบวนการ
คัด เลือ กตามประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ กผู้ส อบบัญ ชีเอกซน เสร็จสิ้นแล้ว
โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้สอบบัญ ชีเอกซนแห่งบริษ ัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตามรายขื่อดังต่อไปนี้ เป็น
ผู้ส อบบัญ ชีข องมหาวิท ยาลัย สำหรับ งบการเงิน ปีง บประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ (รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบท้าย) และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อ ที่ป ระชุมสภามหาวิท ยาลัยพะเยาและสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นซอบต่อไป
(๑) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๓๕๐๐ หรือ

(๒) นายวิชัย รุจิตานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๔๐๕๔ หรือ

(๓) นายเสถียร วงศ์สนันทํ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๓๔๙๕ หรือ

(๔) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๕๙๔๖

ฝ่ายเลขานุการ จึง เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน‘ยอง
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔๕(๖/ ๒๕๖๑) เมื่อศุกร์ที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖&
สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ม ีก ารประขุม ครั้ง ที่
๔๕(๖/ ๒๕๖๑) วัน ศุกร์ท ี่ ๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕:๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วิท ยาลัย การจัด การ มหาวิท ยาลัย
พะเยา ห้องประขุม ๘๐๗ ชั้น ๘ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร นั้น
ฝ่า ยเลขานุก ารได้จ ัด ทำสรุป รายงานการประขุม ดัง กล่า ว เสร็จ สิ้น เป็น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อโปรดพิจารณาให้รับรองรายงานการประขุมดังกล่าว ต่อไป

มติ ที่ประขุมได้พิจารณารายงานการประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่
๔๕(๖/ ๒ ๕๖๑) เมื่อศุกร์ที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติรับรองรายงานการประขุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สิบเนื่อง
-ไม่ มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง (ร่าง) ประกาคมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองบริการการศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๖/ ๓๓๕๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต ราค่าตอบแทนอาจารย์ท ี่ป รึก ษา
วิท ยานิพ นธ์ ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประขุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ระเบีย บวาระ
ที่ ๔.๕ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต ราค่าตอบแทนอาจารย์ท ี่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประขุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นขอบ (ร่าง)
ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อ
ที่ประขุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาต่อไป นั้น

กองบริก ารการศึก ษา จึง ขอยก (ร่าง) ประกาคมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต รา
ค่าตอบแทนอาจารย์ท ี่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
เสนอที่ป ระขุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณ าให้ค วามเห็น ซอน ใดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็บชอบ

การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุก าร ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
อนุสนธิ ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต ราค่าตอบแทนอาจารย์ท ี่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ความ
ตามข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิบ ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้

ข้อ ๑

ประกาศนี้เรึยกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ท ี่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปีนต้นไป

ข้อ ๓

กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทป
ี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ดังนี้

ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒
อัตราค่าตอบแทน
หลักสูตร/สาขาวิชา

ประธานที่'ปรึกษา

กรรมการที่,ปรึกษา

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (คนละ)

๕,๐๐๐

๒,๕๐๐

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นขอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนด
อัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการมีความเห็นดังนี้
(๑) มอบกองบริก ารการศึก ษา ให้แ กไขโดยนำรวมประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัต รา
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกฉบับ (ฉบับที่ ๑ - ๘) รวมเป็นฉบับเดียวกัน
(๒) ให้แกํไขหัวตาราง “ อัตราค่าตอบแทน” เพิ่ม (บาท)
(๓) มีฃ้อลังเกตและคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน ควรคำนวณจุดคุ้มทุน/ความคุ้มทุน ของแต่ละ
หลักสูตรด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชา
โครงงาน คณะเภสัชศาลตธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความของคณะเภสัช ศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/ 3)๕๕๕ ลงวัน ที่ ๑๐ กัน ยายน
๒๕๖๑ เรื่อง ขอเสนอพิจ ารณ าร่า งประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า สนับ สนุน นิส ิต ในรายวิช า
โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิท ยาลัย พะเยา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ความเห็นขอบเห็นขอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว นั้น
คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิต
ในรายวิชาโครงงาน คณะเภสัช ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุก าร ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนนิสิตใน
รายวิชาโครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เ ป็น การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า สนับ สบุน นิส ิต ในรายวิช า
โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
กับความในข้อ ๔ ของระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้ว ย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อ
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศ ดังนี้

๘

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรีย กว่า “ ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า สนับ สนุน นิส ิต ในรายวิช า
โครงงาน คณะเภลัซศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเนินต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ นิส ิต ”

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
บาทต่อ นิส ิต ๑ คน สำหรับ นิส ิต ที่ล งทะเบีย นในรายวิช าโครงงาน ชองคณ ะเภสัช ศาสตร์ เบิก จ่า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำนิของส่วนงาน โดยแนวทางการเบิกจ่ายให้เนินไปตามที่คณะเภสัชศาสตร์กำหนด
ข้อ ๕ ให้อ ธิก ารบดีร ัก ษาการให้เ นิน ไปตามประกาศนี้ ในกรณีท ี่ม ีป ีญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิต าม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเนินผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเนินที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
(๑) ให้ค วามเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า สนับ สนุน นิส ิต ในรายวิช า
โครงงาน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ให้แก้ข้อ ๔ จากเติมให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาโครงงาน เหมาจ่ายอัตราไม,เกินภาค
เรีย นละ ๒,๐๐๐ บาทต่อ นิส ิต ๑ คน สำหรับ นิส ิต ที่ล งทะเบีย นในรายวิช าโครงงาน ของคณะเภสัช ศาสตร์
เบิก จ่า ยจากงบประมาณรายจ่า ยประจำนิข องส่ว นงาน โดยแนวทางการเบิก จ่า ยให้เนิน ไปตามที่ค ณะเภสัช
ศาสตร์กำหนด แก้ไขเนินให้กำหนดอัตราค่าสนับสนุนนิสิตในรายวิชาโครงงาน เหมาจ่ายอัตราไม่เกินภาคเรียน
ละ ๒,๐๐๐ บาทต่อ นิส ิต ๑ คน สำหรับ นิส ิต ที่ล งทะเบีย นในรายวิช าโครงงานของคณ ะ เบิก จ่า ยจาก
งบประมาณรายจ่า ยประจำนิข องคณะ โดยแนวทางการเบิก จ่า ยให้เนิน ไปตามที่ค ณะกำหนด โดยทำเนิน
ประกาศของคณะ

ระเบีย บวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การสิก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับ นัก เรียนระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๔/ ๓๒๕๐ ลงวันที่
๑๗ กัน ยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ สำหรับ นัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ป ระชุม คณะกรรมการอำนวยการ
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย พะเยา ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๔ มีมติอนุมัติ
(ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบโรงเรียนสาธิตฯ ประสาทกับ นิติกรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่า
บำรุง การศึก ษาและค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ สำหรับ นัก เรีย นระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ป ระชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอีย ดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓
ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์ส ินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐
ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับประถมศึกษา ดังนี้
๔.๑ ค่าบำรุงการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ช่วงชั้น ดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ ค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ ประกอบด้ว ย ค่า อาหารกลางวัน ค่า อาห ารว่า งและ
เครื่องดื่ม ภาคการศึก ษาละ ๗,๐๐๐ บาท
ค่าบำรุงการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ เมื่อนักเรียนชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้ง สิ้น ยกเว้น การชำระซํ้า การชำระเงิน เกิน กว่า ที่ก ำหนด หรือ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ ๕ การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้จ่ายเท่ากับอัตราในปีการศึกษาแรก
เข้าไปจนจบการศึกษาของช่วงชั้นนั้น

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรีมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
(๑) ให้ความเห็นขอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาในระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พ ะเยาในระเบีย บวาระที่ ๔.๔ เรื่อ ง (ร่าง) ประกาศ
มหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่ายค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑

และปรับ ซื่อประกาศใหม่เป็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พ ะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และการจัดสรรค่าใข้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑
(๒) ให้แ ก้ ข้อ ๒ จากเดิม ประกาศนี้ใ ห้ม ีผ ลบัง คับ ตั้ง แต่ป ีก ารศึก ษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป แก้ไขเป็น
ประกาศนี้ให้มีผลบังคับกับนักเรียนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ ๖ ให้ใข้
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ
(๓) ให้แ ก้ ข้อ ๓ จากเดิมให้ย กเลิก ประกาศมหาวิท ยา ลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง การศึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐ แก้ไขเป็นให้ย กเลิก ประกาศมหาวิท ยาลัย
พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ยค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๐ และให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน
(๔) ให้เพิ่มข้อ ๖ ใหม่ ความว่า “ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยพะเยาจัดสรรเงิน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
ใต้จากการชำระเงินของนักเรียน เป็น ค่า อาหารกลางวัน และอาหารว่า ง ๗๐ บาทต่อ คนต่อ วัน ”

ระเบ ีย บ วาระท ี่ ๙.๔ เรื่อ ง (ร่า ง) ป ร ะก าศ ม ห าว ิท ย าลัย พ ะเย า เรื่อ ง ก ารจัด สรรแ ละก ารเบ ิก จ่า ย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับ ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ลรุปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๔/ ๓๒๔๑ ลงวันที่
๑๗ กัน ยายน ๒๔๖๑ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและเบิก จ่า ยเงิน
ค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่ป ระขุม คณะกรรมการอำนวยการโรงเรีย นสาธิต
มหาวิท ยาลัย พะเยา ครั้งที่ ๒/ ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๑ วาระที่ ๔.๔ มีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่ายค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑
และมอบโรงเรีย นสาธิต ฯ ประสาทกับ นิต ิก รเพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ ง และนำเข้าที่ป ระขุม คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป นั้น
โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัย พะเยา จึง ขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การ
จัด สรรและการเบิก จ่า ยค่า ธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการ
การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณาให้ค วามเห็น ขอบ โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิบ ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การสมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๒
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราขบัญ ญัต ิมหาวิท ยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๔๔๓
ความในข้อ ๔ และข้อ ๖ แห่งระเบีย บมหาวิท ยาลัยพะเยาว่าด้วยการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๔๔๓ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประขุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๔๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่าย
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบิก จ่า ย
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๐

๑๒

ข้อ ๔ ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยพะเยาจัดสรรเงิน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ได้จากการชำระ
เงินของนักเรียน ดังนี้
๔.๑ ค่า อาหารกลางวัน และอาหารว่า ง ๗๐ บาทต่อ คนต่อ วัน

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีนีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

4!ติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นขอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาในระเบียบวาระที่ ๔.๓
เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักเรียน
ระดับ ประถมศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๑ รวมกับ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยาในระเบีย บวาระที่ ๔.๔ เรื่อง
(ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด สรรและการเบีก จ่ายค่าธรรมเนีย มอื่น ๆ ระดับ ประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๔๖๑ และปรับซื่อประกาศใหม่เป็น เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง อัต ราค่า บำรุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และการจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราคู่ๆตอบแทนในการ
ดำเนินงานฟืกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทุยศาลตรี พ.ศ. ๒๔๖๑
ฝ็รุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความของคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๔๙๐.๑๘(๐๑)/ ๑๓๒๒ ลงวัน ที่ ๑๙
กันยายน ๒๔๖๑ เรื่อง ขออนุม ัต ิน ำเสนอร่างประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่า ใช้จ ่า ยการดำเนิน งาน แกปฏิบ ัต ิส ำหรับ นิส ิต ระดับ ปริญ ญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑ กองการ
เจ้าหน้าที่ งาบนิติการ ได้ดำเนินการตรวจสอบร่างประกาศ และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
คณ ะแพทยศาสตร์ จึง ขอยก (ร่า ง) ป ระกาศ ม ห าวิท ยาลัย พ ะเยา เรื่อ ง กำหนดอัต รา
ค่าตอบแทนในการดำเนิน งาน แกปฏิบ ัต ิง าน สำหรับ นิส ิต ระดับ ปริญ ญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๖๑
เสนอที่ป ระชุม คณ ะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณ าให้ค วามเห็น ขอบ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเลนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การพิจ ารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนใน
การดำเนินงาน'ฝึกปฏิบ้ติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังบี้
โดยเนินการเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ดำเนินงานปีกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จึง อาศัย อำนาจตามความในมาตรา
๓๓ แห่งพระราชบัญญ้ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อความในข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิท ยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของ
มหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่

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

ประกาศไว้ดังบี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับบี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ดำเนินงานปีกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศบี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนินต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการ
ดำเนินงานปีกปฏิบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความในประกาศ
ฉบับบี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับบี้
“ ครูพ ี่เลี้ย ง”

หมายความว่า บุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ ที่ผ ู้,บริหารหน่วยงาน

มอบหมายให้ดูแลนิสิตปีกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับ การปีกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการปีกประสบการณ์
วิชาชีพของนิสิต โดยที,ครูพี่เลี้ยง ๑ คน สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน ๘ คน และจะต้องได้รับการประกาศเนินครูพี่
เลี้ยง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ นิส ิต ”

หมายความว่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

“ ผลัด ”

ห ม าย ค ว าม ว ่า ก าร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ป ร ะ จ ำ ต าม ห น ้า ท ี่ป ก ต ิข อ ง

ข้าราชการ/บุค ลากรประจำหน่ว ยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ช่ว งเวลาที่ป ฏิบ ัต ิงาน ดังกล่าวถือ เนิน เวลาราชการปกติข องข้าราชการ/บุค ลากรผู้น ั้น ทั้ง บี้
การปฏิบัติงานในผลัดหนึ่งๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก)

ข้อ ๕ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงานปีกปฏิบัติงานในรายวิชาตามหลักสูตรสำหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี ดังบี้
๕.๑ ค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยงในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท คูณจำนวนนิสิตที่
ปีกปฏิบัติงานต่อวัน
๕.๒ ค่าตอบแทนแหล่งปีกในอัตราแหล่งปีกละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อการปีก ๑ ครั้ง/
ภาคการศึกษา

ข้อ ๖ หลัก สูต ร ทีส่ ามารถเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนและค่า ใช้จ ่า ยในการดำเนิน งานปีก ปฏิบ ัต ิ
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 ให้อธิการบดีเป็น ผู้รัก ษาการให้เป็น ไปตามประกาศนี้ ในกรณีท ี่มีป ้ญ หาในการปฏิบัต ิ
ตามประกาศนี้ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประขุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบนำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ดำเนินงานแกปฏิบัติงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ให้แก้ ข้อ ๕.๑ จากเดิมค่าตอบแทนสำหรับครูพี่เลี้ยงในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาท คูณจำนวนนิสิต
ที่แกปฏิบัติงานต่อวัน 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

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ
.สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/ ๓๐๙๒ ลงวัน ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ เนื่องจากบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณคงค้างในบัญชีของ
มหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าลูกหนี้ที่คงค้างนั้นได้นำส่งเอกสารค่าใช้จ่ายเพี่อลดยอดลูกหนี้เงิน
นอกงบประมาณแล้วนั้น แต่การบันทึกบัญชีไม่ได้ลดยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จึงทำให้เกิดยอดลูกหนี้คง
ค้าง ดังนี้
๑. น.ส. วาสนา ณ ฟ้บ ใบยืม เงิน เลขที่ ๑๔/ ๔๗ จำนวนเงินยืม ๑๒,๑๖๔ คืนเงินสดจำนวน
๑,๕๖๐ บาท ยอดลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑๐,๖๐๔ บาท
๒. น.ส.รุจินันทํ เอื้อพิทัก ษ์สกุล ใบยืม เงิน เลขที่ ๙๐/ ๔๘ จำนวนเงินยืม ๒,๓๐๐ บาท ยอด
ลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๒,๓๐๐ บาท
๓. น.ส.สุพ ร ทิพ ย์จ ัก ร ใบยืม เงิน เลขที่ ๙๖/ ๔๘ จำนวนเงิน ยืม ๒,๓๘๒ บาท คืน เงิน สด
จำนวน ๙๔๐ บาท ยอดลูกหนี้คงเหลือจำนวน ๑,๔๔๒ บาท

กองคลัง จึงขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓ ราย รวม
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๖บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พิจ ารณา โดยมีร ายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม

ข้อเฝืนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณา

การพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้เสนอเรื่อ ง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ตาม
เอกสารแนบในระเบียบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติปรับปรุงบัญชีลูกหนี้เงินนอก โดยให้มหาวิทยาลัยหารือแนวทาง
ในการตัดลูกหนี้กับผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุร’ปเรื่อง
ตามบันทึกข้อความของกองคลัง ที่ ศธ ๐๔๙๐.๐๔/ ๓๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๖๑ เรื่อง
ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการเบิก จ่า ยเงิน พ.ศ.
๒๔๖๑ มหาวิท ยาลัย ได้อ อกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำส่งเงิน ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๔๔ ซึ่งบิจจุบันได้มี
การปรับ ปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การรับ เงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการเบิก จ่า ยเงิน
พ.ศ. .๒๔๖๑ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดความคล,องตัวในการปฏิบัติงาน
กองคลัง จึงขอยก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๔๖๑ เสนอที่ป ระชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพ ย์สินของมหาวิท ยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นขอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อเลนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบ

การพิจ ารณา
ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
โดยที่เป็น การสมควรปรับ ปรุงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเบิก จ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บ
รักษาและการนำส่งเงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อ ให้ก ารบริห ารงานของมหาวิท ยาลัย มีป ระสิท ธิภ าพ เกิด
ความคล่อ งตัว มีความรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนครอบคลุม และเหมาะสมกับ สถานการณ์บ ีจจุบ ัน จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ ของ
ระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน

การงบประมาณ การบัญขี

การตรวจสอบ และการจัด การ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัยพะเยา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษา และการเบิก
จ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิท ยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและนำส่ง
เงินของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ไข้ประกาศนี้แทน
ความในประกาศของมหาวิท ยาลัย พะเยาที่อ อกตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย พะเยา ว่า ด้ว ย การเงิน
การงบประมาณ การบัญ ชี การตรวจสอบ และการจัด การทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.......ที่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ ให้ใช้ความในประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ มหาวิท ยาลัย ” หมายความว่า

มหาวิทยาลัยพะเยา

“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ ส่ว นงาน” หมายความว่า ส่ว นงานตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิม หาวิท ยาลัย พะเยา

พ.ศ.

๒๕๕๓
“ หัว หน้าส่ว นงาน”

หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓)และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ เจ้า หน้า ที่ก ารเงิน ”

หมายความว่า หัวหน้างานการเงินหรือตำแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ

เช่นเดียวกันกับหัวหน้างานการเงิน และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของส่วนงานด้วย
“ ตู้น ิร ภัย ” หมายความว่า กำบิน หรือตู้เหล็ก หรือ หีบ เหล็ก อัน มั่น คง ซึ่งใช้สำหรับเก็บรักษาเงินของ
ส่วนงาน
“ เงิน ยืม ”

หมายความว่า เงินยืม ทดรองจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย หรือ เงิน ยืม ทดรองจ่า ย

หมุนเวียนของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนงาน
“ เงิน ทดรองจ่าย” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย
“ หลัก ฐานการจ่า ย” หมายความว่า หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อ
ผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
“ เงิน เบิก เกิน ส่งคืน ” หมายความว่า เงิน งบประมาณรายจ่ายที่ส ่ว นงานเบิก จากกองคลังไปแล้ว แต่
ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งกองคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณ

“ เงิน เหลือ จ่ายปีเก่าส่งคืบ ” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนงานเบิกจากกองคลังไปแล้ว
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งกองคลังหลังสิ้นปีงบประมาณ
“ ระบบ” หมายความว่า ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี และการคลังตามที่ม หาวิท ยาลัย
กำหนด
“ การเบิก จ่ายเหลื่อ มปี” หมายความว่า การเบิกจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด แต่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในสิ้น ปีงบประมาณนั้น สามารถเบิก จ่ายเหลื่อมปีได้ภ ายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
“ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” หมายความว่า การก่อหนี้ผูกพันไว้ภายในปีงบประมาณใดไม่ว่าจะเกิดขึ้น
จากการซื้อที่มีใบสั่งซื้อแล้ว หรือการจ้างที่มีใบสั่งจ้างแล้ว หรือการเข่าที่มีสัญญาหรือข้อตกลงการเช่าแล้ว แต่ไม่
สามารถดำเนิน การได้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่สามารถเบิกจ่ายชำระหนี้ได้ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถ
ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ แต่เป็นการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของปีที่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายนั้นไว้

ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๕ การรับ เงินทุกประเภทจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 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 ให้ม หาวิท ยาลัย จัด ทำทะเบีย นคุม ใบเสร็จรับ เงิน ไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้รับมา
จากมหาวิทยาลัยจำนวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้ส่วนงานใด หรือ เจ้า หน้าที่
ผูใด ไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปีใด และให้ส่วนงานจัดท่าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินตามที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ ๗

การจ่า ยใบเสร็จ รับ เงิน ให้ส ่ว นงาบไปจัด เก็บ เงิน ให้พ ิจ ารณาจ่า ยในจำนวน ที่เหมาะสมแก'

ลักษณะงานที่ปฏิบิต และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย
การจ่ายใบเสร็จรับเงินให้บุคคลจะกระท่ามิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมิติจากอธิการบดี

ข้อ ๘

กรณีใบเสร็จรับ เงินฉบับใดหรือเล่มใดสูญ หาย โดย ที่ใ บเสร็จ รับ เงิน ที่สูญหายนั้นได้เคยถูกใช้

เป็นหลักฐานในการรับเงินแล้ว แต่บีจจุบ ันไม่พ บไม่ม ีฉบับสำเนาที่สามารถระบุผ ู้จ่ายเงินและจำนวนเงิน ได้ให้
ดำเนินการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงิน ที่สูญหายนั้นยังไม่เคยถูกนำไปใช้เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินแต่อย่างใด และ
เป็น การสูญ หายทั้ง ต้น ฉบับ และสำเนาทั้ง หมด ให้ด ำเนิน การแจ้ง ความเพื่อ ลงบัน ทึก ประจำวัน ของสำนัก งาน
ตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐาน และออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินที่สูญหายนั้น

ข้อ ๙

ใบเสร็จรับเงินเล่มใดเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือไม่มีการจัดเก็บต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วน

งานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้น นำส่งคืนมหาวิทยาลัยโดยด่วน
ให้ใช้ใบเสร็จ รับ เงิน เล่ม เดีย วกัน รับ เงิน ทุก ประเภท เว้น แต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำ
และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้
ใบเสร็จรับ เงินเล่ม ใดสำหรับ รับ เงินของปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น เมื่อขึ้น
ปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่ใช้ ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุ เจาะรู
หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินไต้อีกต่อไป
เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ให้กองคลังรายงานให้อธิการบดีทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดขอบ
เล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลข ที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๓๑
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๑๐ การเขีย นข้อ ความในใบเสร็จ รับ เงิน รวมทั้ง จำนวนเงิน นั้น ใบเสร็จ รับ เงิน ฉบับ เดีย วกัน
ข้อ ความและจำนวนเงิน ที่ระบุในต้น ฉบับ และสำเนาทุก ฉบับ ต้อ งเหมือ นกับ หากพบว่าแตกต่างกัน ถือเป็น การ
กระทำผิดอย่างร้ายแรง
ห้ามขูด ลบ เพื่อแกไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือซื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใด
ลงรายการรับเงิน ผิดพลาด ให้ขีดฆ่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวน โดยให้ผู้รับ เงิน ลงลายมือซื่อกำกับ การ
ขีดฆ่านั้นไว้ หรือขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ โดยให้นำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้
นั้นติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
ข้อ ๑๑ การรับเงิน ให้รับเป็นเงินสด ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค

ที่ธนาคารสั่งจ่ายใน

นามมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ในกรณีตราสารอื่นหรือโดยวิธีอื่นใดให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เมื่อ สิ้น เวลารับ จ่า ยเงิน ให้เ จ้า หน้า ที่ผ ู้ม ีห น้า ที่จ ัด เก็บ หรือ รับ ชำระเงิน นำเงิน ที่ไ ด้ร ับ พร้อ มสำเนา
ใบเสร็จรับ เงิน และเอกสารอื่น ที่จ ัดเก็บ ในวัน นั้น ทั้งหมดส่งต่อเจ้าหน้าที่ก ารเงิน ของกองคลัง ในกรณีที่มีการ
รับเงินภายหลังกำหนดเวลาปีดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้วให้บันทึกข้อมูลการรับเงินนั้นในระบบในวันทำการถัดไป
ให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบภายใบวัน'ที่ได้รับเงิน
ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้เพื่อการ
ตรวจสอบ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ ๑๒ ให้ม หาวิท ยาลัย จัด ให้ม ีก ารตรวจสอบจำนวนเงิน ที่เจ้าหน้า ที่จ ัด เก็บ และนำส่ง จากหลัก ฐาน
และรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
หากการตรวจสอบตามวรรคแรกปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ก็ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับ
ทั้งสิ้นในสมุดรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือซื่อกำกับไว้ด้วย
ส่วนที่ ๒
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๓ เงิน ที่ม หาวิท ยาลัย ได้ร ับ จะต้อ งนำเงิน ฝากธนาคารทุก สิ้น วัน หรือ อย่างช้าในวัน ทำการถัด ไป
กรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้ภายในสิ้นวัน ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาเงินไว้ในตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ตู้นิรภัยของมหาวิทยาลัยให้ตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
ตู้น ิร ภัย ให้ม ีล ูก กุญ แจอย่างน้อ ยสองสำรับ แด่ละสำรับไม่น้อยกว่าสองดอกแต่ไม่เกินสามดอก แด่ละ
ดอกต้องมีลักษณะที่ต่างกัน โดยสำรับหนึ่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงินไว้คนละหนึ่งดอก ส่วนอีกสำรับหนึ่ง

ให้อธิการบดีมอบหมายให้ผู้รับผิดขอบคนละหนึ่งดอก และเก็บ รักษาไว้ใ นที่ป ลอดภัย และสถานทีต
่ ่างกัน เพื่อ
สำรองไว้ใช้เป็นกรณีจำเป็น

ข้อ ๑๕ ให้ม หาวิท ยาลัย แต่ง ตั้ง กรรมการเพื่อ เก็บ รัก ษาเงิน ของมหาวิท ยาลัย อย่า งน้อ ยสามคน เป็น
กรรมการเก็บรักษาเงิน
ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยปฏิษัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน
กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่
ปลอดภัย มิให้ส ูญ หาย หรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่า ลูก กุญ แจสูญ หาย หรือมี
กรณีส งสัย ว่า จะมีผ ู้ป ลอมแปลงลูก กุญ แจ ให้รีบ รายงาบให้อธิก ารบดีห รือ ผู้ท ี่อธิก ารบดีมอบหมายทราบเพื่อสั่ง
การโดยด่วน
ห้ามกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน หรือผู้ปฏิบัต ิหน้าที่ก รรมการเก็บรัก ษาเงินแทนมอบลูก กุญ แจให้ผู้อื่น ทำ
หน้าที่กรรมการแทน

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

ข้อ ๑๗ ให้ม หาวิท ยาลัย จัด ทำรายงานเงิน คงเหลือ ประจำวัน ตามแบบที่ม หาวิท ยาลัย กำหนดเป็น
ประจำทุกวัน
ในกรณีท ี่ว ัน ใดไม่ม ีก ารรับ จ่า ยเงิน จะไม่ท ำรายงานเงิน คงเหลือ ประจำวัน สำหรับ วัน นั้น ก็ไ ด้ แต่ให้
หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย

ข้อ ๑๘ เมื่อ สิ้น เวลารับ จ่า ยเงิน ประจำวัน ให้เจ้าหน้า ที่ก ารเงิน นำเงิน ที่จ ะเก็บ รัก ษาและรายงานเงิน
คงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ให้ค ณะกรรมการเก็บ รัก ษา เงิน ร่ว มกัน ตรวจสอบตัว เงิน และเอกสารแทนตัว เงิน กับ รายงานเงิน
คงเหลือ ประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่การเงิน นำเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน เก็บรักษาในตู้
นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือขื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๙ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือขื่อแล้วให้ผู้อำนวยการ
กองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อทราบ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงิน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือ ประจำวัน ให้ค ณะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน และเจ้าหน้า ที่ก ารเงิน ผู้น ำส่ง ร่ว มกัน บัน ทึก จำนวนเงิน ที่
ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือขื่อกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน ทุก คนพร้อมด้ว ย
เจ้าหน้าที่ก ารเงิน ผู้น ำส่งแล้วนำเงิน เก็บ รัก ษาในตู้น ิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้อธิการบดี
หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๒๑ เมื่อนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน เก็บ ในตู้น ิรภัยเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่
กุญแจให้เรียบร้อย

ข้อ ๒๒ ในวันทำการถัดไป หากจะต้องนำเงิน ออกจ่าย ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บ
รัก ษาทั้งหมดให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินแล้วแต่กรณีรับไปจ่าย โดยให้ผู้อำนวยการกองคลัง
หรือเจ้าหน้าที่การเงิน แล้วแต่กรณีลงลายมือขื่อ รับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ก่อนเวลาทำการที่รับ
เงินไปจ่าย

๒๐

หากปรากฏว่าตู้น ิรภัยอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อ ย หรือ มีพ ฤติก ารณ์อ ื่น ใดที่ส งสัยว่าจะมีก ารทุจริตก็ให้
รายงานให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๒๓ เงินรายได้ที่ส่วนงาบหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดเก็บ ให้นำส่งกองคลังทุกวัน ใบเวลาทำการหรือ
อย่างข้าใบวันทำการถัดไป เว้น แด่ส่วนงานหรือหน่วยงานใดมีเหตุผลและความจำเป็นอับสมควรที่ไม่สามารถ
นำส่งกองคลังได้เป็นประจำทุกวัน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ส่วนงาน
หรือหน่วยงานนั้น นำเงิน ฝากธนาคารทุกวับหรืออย่างข้าในวันทำการถัดไปแทน และให้นำส่งหลักฐานการรับ
เงินและหลักฐานการนำเงินฝากธนาคารต่อกองคลังล่าข้าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทำการ
เงิน เบิกเกิน ส่งคืน หรือเงิน เหลือ จ,ายป็เก่า ส่ง คืน ให้น ำส่ง กองคลัง ภายใน ๑๕ วัน ทำการ นับ จากวัน
ได้รับแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำเงินส่งกองคลัง
วิธีการนำเงินส่งกองคลัง ให้ส่วนงานจัดทำใบนำส่งเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๒๔ ธนาคารที่ม หาวิท ยาลัย จะนำเงิน ไปฝากนั้น ต้อ งเป็น ธนาคารพาณิข ย์ห รือ ธนาคารตามที่
กฎหมายกำหนด
การนำเงิน ของมหาวิท ยาลัย หรือ ส่ว นงาน ไปเปีด บัญ ขีเงิน ฝากธนาคารในนามส่วนตัว หรือ ในฐานะ
ส่วนตัวจะกระทำมิได้

ข้อ ๒๔ ซื่อ บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร การขออนุม ัต ิเปิด บัญ ชี เงื่อนไขในการขออนุมัติการเปิดบัญ ชี ผู้มี
อำนาจถอนเงินหรือสั่งจ่าย การเปิดบัญชีของเงินบริจาคให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้ง นี้ การใช้ซื่อบัญชีเงินฝากตามวรรคแรก ต้องใช้ซื่อมหาวิทยาลัยด้วย
ผู้ม ีอ ำนาจถอนเงิน หรือ สั่งจ่า ยเงิน ต้อ งมีอ ย่างน้อ ยสองฝาย ฝ่า ยละอย่างน้อ ยหนึ่ง คน ฝ่ายหนึ่งได้แก่
อธิการบดีหรือรองอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีมอบหมาย และอีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ พนักงาบที่ปฏิบัติงาบด้านการเงิน
และบัญ ชีห รือ ผู้ท ี่ห ัว หน้า ส่ว นงานมอบหมาย โดยความเห็น ขอบของอธิก ารบดี ทั้งนี้ต ้อ งแจ้ง ธนาคารด้ว ยว่า
หากบุคคลผู้มีอำนาจถอนเงินหรือสั่งจ่ายพ้นจากหน้าที่ ให้ถือว่า สิ้นสุดอำนาจการเป็นผู้ถอนเงิน หรือสั่งจ่ายเงิน
ด้วย
กรณีการเปิดบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่มีเงื่อนไขของเจ้าของ
งบประมาณ หรือ โครงการอื่น ที่เป็น ลัก ษณะเป็น การเฉพาะ เงื่อนไขในการขออนุมัติการเปิดบัญชี ผู้มีอำนาจ
ถอนเงินหรือสั่งจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ข้อ ๒๖ ให้ก องคลัง รายงานซื่อ บัญ ชีแ ละเลขที่บ ัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารทุก บัญ ชีข องมหาวิท ยาลัย ต่อ
อธิการบดีเป็นประจำทุกเดือน และต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินอย่างสมํ่าเสมอ

ส่วนที่ ๑
การเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๒๗ การเบิกเงิน ของมหาวิทยาลัย ต้องมีงบประมาณประจำปีรองรับเพื่อการนั้น การกำหนดและ
ให้ใช้เงินภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กรณีท ี่ม หาวิท ยาลัยได้ร ับ เงิน อุดหนุน การวิจัย หรือเงิน สนับ สนุนการให้บริก ารทางวิช าการจากแหล่ง
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
และเงิน อื่น ที่จ ่ายแก่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิงานในมหาวิท ยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือฃ้อบังคับ หรือ ระเบีย บ หรือข้อ
ผูกพัน หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น โดยออกเป็นประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
(๒) ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค หรือ ค่าสิน ค้าที่ต ้อ งจ่า ย
ให้แก่บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล ให้จ่ายตามข้อผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงหรือตามใบแจ้งหนี้
(๓) ค่าใช้จ่ายใบการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิขาการหรือเงินบริจาค หากผู้ให้ทุน
ได้อนุมัติรายการค่าใช้จ่าย หลัก เกณฑ์ และอัต ราจ่ายเป็น การเฉพาะไว้ ให้สามารถจ่ายใบอัตราไม่เกินที่ได้รับ
อนุมัติโครงการจากผู้ให้ทุนได้ ในกรณีที่ผู้ให้ทุนมิได้อนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ ให้ใช้อ ัต ราที่ม หาวิท ยาลัย กำหนด
โดยอนุโลม
(๔) อัตราจ่ายรายการอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวช้องตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่เช้าข่ายที่จะจ่ายได้ตาม (๑) ถึง (๔) และมหาวิทยาลัยมิได้กำหนดหรืออนุมัติไว้ ให้นำอัตรา
จ่ายและหลักเกณฑ์การจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวช้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีช้อจำกัดด้านงบประมาณที่อาจไม่เพียงพอหรือเพื่อความเหมาะสม มหาวิท ยาลัย อาจจ่ายใน
อัต ราที่น้อยกว่าที่ก ำหนดช้างต้น ก็ได้ หรือ อาจทยอยจ่ายเป็น งวดก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ให้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณ
ด้วย
ข้อ ๒๙ ผู้มีอำนาจขอใช้เงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถยื่นขอเพื่อ ใช้เงินของมหาวิทยาลัยโดย
แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนดังนี้
(๑) การขออนุม ัต ิห ลัก การเพื่อ ใช้เ งิน หมายถึง การยื่น คำร้อ งหรือ ยื่น หนัง สือ ขออนุม ัต ิ
หลักการ เพื่อขอใช้เงินไปดำเนินการในเรื่องใด ๆ ต,อผู้มีอำนาจอนุมิติ โดยยังมิได้ดำเนินการในเรื่องนั้น โดยต้อง
เสนอวงเงินพร้อมทั้งเหตุผลที่จะขอใช้ หรือข้อมูลอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้มีอำนาจอนุมิติในขั้นตอนนี้โดยปกติจะพิจารณาความจำเป็นของการดำเนินการในเรื่อง
ที่ขอ’ไซ้เงิน โดยพิจารณาว่าได้ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ล้าอนุมัติรายการนี้แล้ว จะ
ทำให้ร ายจ่า ยเกิน กว่า วงเงิน งบประมาณรายจ่า ยที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิห รือ ไม่ หรือ เกิน กว่ารายรับ จริง หรือ ไม่ การ
พิจารณาว่าจะอนุมิติหลักการให้ใช้เงินตามที่ฃอหรือไม่ ให้ค ำนึงถึงวัต ถุป ระสงค์ข องมหาวิท ยาลัย ภารกิจหน้าที่
เป็นไปตามแผนงาน โครงการใด พิจารณาความจำเป็น ประโยฃนํ ความคุ้มค่าการประหยัดหรือเหตุผลอื่น ทั้งนี้
อาจลดจำนวนวงเงินที่จะให้ใช้ก็ได้
การขออนุม ัต ิใ นขั้น ตอนนี้ ไม,ต้อ งดำเนิน การก็ไ ด้ กรณ ีท ี่เ ป็น รายจ่า ยป ระจำหรือ
ราย จ ,า ย ท ีม ีก า ร ต ก ล ง ห ล ัก ก า ร ไ ว ้ล ,ว ง ห น ้า แ ล ้ว ห ร ือ ร า ย ก า ร ท ีม ห า ว ิท ย า ล ัย ก ำ ห น ด อ า ท ิ คำ
สาธารณ ูป โภค เงิน เดือ น ค่า จ้า ง ค่า ตอบแทนประจำหรือ กรณีอ ื่น ที่ม ีค วามจำเป็น เร่ง ด่ว นที่ไ ม่ส ามารถ
ดำเนินการได้ทันตามกระบวนการปกติ เป็นต้น
เพื่อ ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิม ีข ้อ มูล ประกอบการพิจ ารณาว่า มีง บประมาณเพีย งพอหรือ ไม่
มหาวิทยาลัยพิงจัดให้มีการคุมยอดเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ก่อนอนุมัติเรื่องนั้น ๆ ด้วย
กรณีท ี่ห ัว หน้า ส่ว นงานเป็น ผู้ฃ ออนุม ัต ิห ลัก การเพื่อ ใช้เงิน ให้ต นเองเป็น การเฉพาะ ให้
อธิการบดืหรือผู้ปฏิบัติการแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) การขออนุม ัต ิเบิก เงิน หมายถึง การยื่น คำร้อ งหรือ หนัง สือ ต่อ ผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิ เพื่อให้
อนุม ัต ิเ บิก เงิน ขั้น ตอนนี้เ กิด ขึ้น เมื่อ ดำเนิน การในเรื่อ งที่ฃ ออนุม ัต ิแ ล้ว เสร็จ พร้อ มทั้ง ได้แ นบเอกสาร

ประกอบการเบิก จ่า ยในเรื่อ งนั้น ๆ หากเจ้า หน้าที่ก ารเงิน ที่ร ับ ผิด ชอบได้ต รวจเอกสารประกอบการเบิก จ่า ย
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และผู้มีอำนาจอนุมัติไต้ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายไต้ จากนั้น เจ้าหน้าที่การเงิน จะดำเนิน การ
เพื่อ เบิก เงิน ตามระบบเพื่อ จ่า ยเงิน แก่ผ ู้ม ีส ิท ธึ๋ร ับ เงิน ทั้ง นี้เ อกสารประกอบการเบิก จ่า ยให้เ ป็น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
ก่อ นที่ผ ู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่า ยเงิน ตามวรรคแรกจะอนุม ัต ิ พึง จัด ให้ม ีก ระบวนการ
ตรวจสอบว่าการขอเบิกจ่ายเงินแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายที่ถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกจ่ายครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ ๓๐ อธิการบดีเป็น ผู้ม ีอำนาจอนุม ัติให้เบิกจ่ายเงิน ของมหาวิท ยาลัยแก่ผู้ม ีสิท ธิโต้รับ เงิน หรือตาม
โครงการ
อธิการบดีอาจออกคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีห น้าที่เกี่ย วข้อ งอนุม ัต ิห ลัก การให้ใช้เงิน และ/หรือ อนุม ัต ิให้เบิก จ่ายเงิน ตามประกาศนี้ก ็ไ ต้ ทั้งนี้ก ารมอบ
อำนาจดังกล่าว อาจกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไว้ด้วยก็ไต้
วงเงิน และเงื่อ นไขการอนุม ัต ิใ ห้เบิก เงิน ของผู้ร ัก ษาการแทนหรือ ผู้ป ฏิบ ัต ิก ารแทน ให้เป็น ไปตามที่
อธิการบดีกำหนด
อธิการบดีอาจยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจตามวรรคสองเมื่อใดก็ไต้ ผู้รับ มอบอำนาจจาก
อธิการบดีตามวรรคสองจะมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นมีไต้ เว้นแต่ไต้กำหนดไว้ขัดเจนให้มอบอำนาจช่วงไต้
ในคำสั่ง มอบอำนาจ โดยผู้ม อบอำนาจช่ว งต่อ ให้บ ุค คลอื่น นั้น ต้อ งแจ้งเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรต่อ อธิก ารบดีห รือ
หัวหน้าส่วนงานแล้วแต่กรณีด้วย
กรณีท ี่อ ธิก ารบดีเป็น ผู้ข ออนุม ัต ิห ลัก การเพื่อ ใช้เงิน หรือ ขออนุม ัต ิเพื่อ เบิก จ่ายเงิน ให้ต นเองเป็น การ
เฉพาะ ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติการแทนที่รับผิดชอบต้านการเงินเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๓๑ การขอเบิก เงิน ทุก กรณี ให้ร ะบุว ัต ถุป ระสงค์ท ี่จ ะนำเงิน นั้น ไปจ่า ยและห้า มมีใ ห้ข อเบิก เงิน
จนกว่าจะถึงกำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน
การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินตามวรรคแรก ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
เงินที่ขอเบิกเพื่อการใด ให้นำไปจ่ายไต้เฉพาะการนั้นเท่านั้น จะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม,ไต้ เว้นแต่กรณี
ที่มีเหตุผลอันจำเป็นและสมควร อาจขออนุมัติเป็นกรณีไป
ก่อ นการอนุม ัต ิเบิก เงิน และจ่า ยเงิน ให้ส ่ว นงานเป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบตรวจเอกสารและหลัก ฐานการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องตามรายการ จำนวนเงินที่ไต้รับอนุมัติ ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวช้อง

ข้อ ๓๒ ส่ว นงานผู้เ บิก จะจ่า ยเงิน หรือ ก่อ หนี้ผ ูก พัน ไต้แ ต่เฉพาะที่ก ฎหมาย ข้อ บัง คับ ระเบีย บ
ประกาศ คำสั่ง หรือตามที่ไต้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
การไต้รับ เงินจากกองคลัง ไม่ป ลดเปลื้อ งความรับ ผิด ขอบของส่วนงานผู้เบิก ในการที่จะต้อ งดูแ ลให้ม ี
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวรรคแรก

ข้อ ๓๓ การเบิก เงิน จากกองคลัง ให้ส ่ว นงานผู้เบิก เปีด บัญ ชีเ งิน ฝากไว้ก ับ ธนาคารพาณิช ย์ห รือ
ธนาคารตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๓๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น ในปีงบประมาณใด ให้เบิก เงิน จากงบประมาณรายจ่า ยของปีน ั้น ไปจ่า ย
เว้นแต่ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่งปรากฏภายหลังสิ้นปีงบประมาณ โดยมีหลัก การเบิกจ่ายดังนี้

(๑) ค่า ใช้จ ่า ยที่เกิด ขึ้น ในปีง บประมาณใดแต่ไ ม่ส ามารถจ่ายได้ท ัน ในสิ้น ปีง บประมาณ ให้
เบิก จ่ายเหลื่อ มปีไ ด้ภ ายในวัน ที่ ๑๕ ของเดือ นถัด ไปหลัง จากสิ้น ปีง บประมาณ โดยเบิก จ่า ยจากงบประมาณ
รายจ่ายของปีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
(๒) ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอบุมีต ทั้งนี้ไห้ขออ'นุมีติ'จากอธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
(๓) กรณ ีท ี่เ ป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ มีเ หตุจ ำเป็น สำหรับ ค่า ใช้จ ่า ยที่เ พ ิ่ง ปรากฎภายหลัง สิ้น
ปีง บประมาณ ให้อ ธิก ารบดีพ ิจ ารณาอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่ายจากงบประมาณของปีป ิจ จุบ ัน ได้ ทั้ง นี้ร ายจ่า ยที่น ำมา
เบิกจ่ายจากงบประมาณของปีบิจจุบันนั้นต้องไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายของปีที่เกิดรายการนั้น
ข้อ ๓๕ ให้ส ่ว นงานผู้เบิก ดำเนิน การจัด ส่ง เอกสารการเบิก จ่ายที่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น นำส่งกองคลังตาม
เงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้เพื่อ ไมให้เอกสารการเบิกจ่ายมีปริมาณมาก ณ วัน สิ้น ปีงบประมาณ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามข้อ ๓๔
ข้อ ๓๖ การเบิกจ่ายเงินตามใบขอเบิกเงิน ให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายให้แ ล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำ
การ ถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก่ไขถูกต้องแล้ว ในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ส่วนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗
วันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุ
ข้อ ๓๗ การจ่า ยเงิน ให้กระทำได้เฉพาะที่ม ีกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง กำหนดไว้
และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๓๘ การจ่ายเงิน จะต้องมีหลักฐานการจ่ายฉบับจริงไว้ เพื่อประโยขนํในการตรวจสอบ
กรณีการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ผู้รับเงินลงขื่อรับ
เงินในใบสำคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับ เงินพร้อมแนบหลักฐานการลง
บันทึกประจำวันของสำนักงานตำรวจ ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
ในกรณีท ี่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคแรกได้ให้ทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผล
พฤติก ารณีท ี่ส ูญ หายหรือ ไม่อ าจขอสำเนาใบเสร็จ รับ เงิน ได้ และรับ รองว่า ยัง ไม่เคยนำใบเสร็จ รับ เงิน นั้น มา
เบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายทำ
ใบสำคัญรับเงินและลงซื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๓๙ หลัก ฐานการจ่ายต้อ งพิม พ์ห รือ เขีย นด้ว ยหมึก การแก่ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้ว
พิมพ์หรือเขียนใหม่และให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินของส่วนงานให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือบิลเงิน สด ซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้ หรือใบรับ รองการจ่า ยเงิน ซึ่งผู้จ่ายเงิน เป็น ผู้ร ับ รองการจ่ายเงิน นั้น หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้รับเงิน
เป็นผู้รับรองให้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย
หลักฐานการรับเงินที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถให้ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ สำหรับกรณีหลักฐาน
การรับเงินที่เป็นภาษาต่างประเทศอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษให้ผู้เบิกเงินจัดให้มีคำแปลข้อความในหลักฐานการรับ
เงินนั้นเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว

กรณีการชำระเงินโดยการโอนเงินและไม่สามารถเรียกหลักฐานรับเงินอื่นจากผู้รับเงินได้ ให้ใช้หลักฐาน
การโอนเงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้
ข้อ ๔® ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และบิลเงินสดอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ซื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือซื่อของผู้รับเงิน
กรณีหลักฐานการรับเงินแบบอื่น ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อ ๔๒ การจ่ายโดยที่ยังมิได้มืการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธี้รับเงิน ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน
เรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือซื่อรับเงินในหลักฐานล่วงหน้า
ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน ประทับตราข้อความว่า “ จ่า ยเงิน แล้ว ” โดยลงลายมือ ซื่อ พร้อมทั้ง วัน
เดือน ปี ที่จ่าย กำกับไว้ในใบสำคัญจ่าย เพื่อประโยชน่ในการตรวจสอบ
ข้อ ๔๔ การจ่า ยเงิน ของมหาวิท ยาลัย ให้จ่ายเงินโดยใช้วิธีการจ่ายเงินผ่านระบบของธนาคารโดยตรง
ไปยังบัญชีของผู้มืสิทธึ๋รับเงินเป็นหลัก โดยให้ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
การจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามข้อ ๔๕
การจ่ายเงินให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม,อาจดำเนินการตามวรรคสองได้และผู้รับไม่สามารถรับเงิน
ด้วยตนเองได้ อาจมอบฉัน ทะให้ผ ู้อื่น เป็นผู้รับ เงินแทน เมื่อได้รับ อนุม ัติก ารมอบฉัน ทะจากผู้อำนวยการกอง
คลังแล้วให้กระทำแทนได้ โดยแบบใบมอบฉันทะรับเงินให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การจ่า ยเงิน ให้บ ุค คลอื่น นอกจากที่ก ล่าวมาในวรรคสาม ในกรณีที่บุคคลนั้นไม,สามารถมารับ เงิน ด้วย
ตนเองได้ อาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนก็ได้
ข้อ ๔๕ การจ่ายเงินที่นอกเหนือจากข้อ ๔๔ วรรคแรก สามารถทำได้ ๒ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีการจ่ายเป็นเฃ็ค การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติดังนี้
(๑.๑)

การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มืสิทธึ๋รับ ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือ

ผู้มืสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า “ หรือ ผู้ถ ือ ” ออกและขีดคร่อมด้วย
กรณีก ารจ่ายเงิน ให้แ ก่เจ้าหนี้ห รือ ผู้ม ืส ิท ธี้รับ เงิน ที่เป็น นิติบ ุค คล ให้ออกเช็ค สั่ง
จ่ายในนามของนิติบุคคลเท่านั้น
(๑.๒)

ห้ามลงลายมือ ซื่อ สั่งจ่ายในเช็ค ไว้ล ่วงหน้า โดยยังมิได้มืการเขียนหรือพิมพ์ซื่อ

ผู้รับเงิน วันที่ออกเช็ค และจำนวนเงินที่สั่งจ่าย
(๑.๓)

การเขีย นหรือ พิม พ์จ ำนวนเงิน ในเช็ค ที่เป็น ตัว เลขและตัว อัก ษรให้เขีย นหรือ

พิมพ์ให้ขีดเส้นและชิดคำว่า “ บาท ” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
โดยไม่ม ืซ ่องว่างที่จะเขียนหรือ พิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติม ได้และให้ทำเครื่องหมายหลังซื่อ
สกุล ซื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนขีดคำว่า “ หรือ ผู้ถ ือ ” โดยมิให้มืการเขียนหรือพิมพ์ซื่อ
บุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
(๒) กรณีจ ่า ยเป็น เงิน สดจากเงิน ทดรองจ่า ย สามารถจ่า ยเป็น เงิน สดได้ใ นวงเงิน ไม่เกิน ที่
มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
ข้อ ๔๖ กรณีโอนสิทธิเรียกร้องใบเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างทำของหรือ ค่าเข่าทรัพย์สิน

(๑) เมื่อ มหาวิท ยาลัย หรือ ส่ว นงานได้ร ับ การบอกกล่า วการโอนสิท ธิเรีย กร้อ ง ในเงิน ค่าซื้อ
ทรัพย์สิบ ค่าจ้างทำของหรือ ค่าเช่าทรัพ ย์ส ิน ดังกล่าว ให้ก องคลังทำการตรวจสอบความขอบด้วยกฎหมายใน
การโอนสิทธิเรียกร้องได้ก่อน จากนั้น ให้ม หาวิท ยาลัย จัด ทำรายละเอีย ดต่อ ท้า ยสัญ ญาเพิ่ม เติม แล้วล่งสำเนา
หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิการรับเงินดังกล่าวให้สำนักงานสรรพากรจังหวัดเพื่อทราบด้วย
(๒) การเบิก เงิน จากกองคลัง ให้ส่วนงานวางใบขอเบิก เงิน ให้แก'เจ้าหนี้ตามที่ระบุในสัญ ญา
ตามปกติ พร้อมทั้งระบุผ ู้รับ โอนสิท ธิให้ก องคลังสั่งจ่ายเงิน ให้แก่ผ ู้รับ โอน และให้แนบหลักฐานแสดงการโอน
สิทธิเรียกร้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินด้วย
(๓) เมื่อได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับโอน ไม่ว ่า จะเป็น การจ่า ยครั้ง เดีย วหรือ หลายครั้ง ให้ผู้รับโอน
ออกใบเสร็จรับเงิน เท่าจำนวนเงินสุท ธิท ี่ได้รับโดยระบุว่าเป็นการรับเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ใด และให้กอง
คลังหมายเหตุ รายละเอีย ดในใบเสร็จ รับ เงิน ซึ่ง ผู้ร ับ โอนออกให้ท ุก ครั้งด้ว ย ว่า เป็น การจ่า ยเงิน ตามหลัก ฐาน
แสดงการโอนสิทธิเรียกร้องของผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่ารายใด ตามสัญญาซื้อขาย สัญ ญาจ้างหรือสัญ ญาเช่า
ทรัพย์สิน เลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.ใด เพื่อใช้ประโยฃนัในการตรวจสอบด้วย

ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายไว้ในระบบและต้องตรวจสอบการจ่ายเงิน กับ
หลักฐานการจ่ายทุกวัน
ให้ส่วนงานเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ใบที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ เพื่อการตรวจสอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๘ การขออนุมัติยืมเงินเพื่อการใดนั้น จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการของการนั้น ๆ ก่อน และต้อง
ได้รับอนุมิติงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการนั้นด้วย
การอนุมัติให้จ่ายเงินยืม อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ ำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน ยืม ได้
ตามความจำเป็นและเหมาะสม
การจ่ายเงิน ยืม จะจ่ายได้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญ ญาการยืมเงิน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้มี
อำนาจตามวรรคสองได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมแล้วเท่านั้น
หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงื่อนไข และแนวปฏิบ ัต ิก ารจ่า ยเงิน ยืม ให้เป็น ไปตามประกาศที่ม หาวิท ยาลัย
กำหนด

ส่วนที่ ๔
การควบคุมและการตรวจสอบ
ข้อ ๔๙ ให้ส ่ว นงานหรือ หน่ว ยงานผู้เบิก นำเอกสารการรับ จ่า ยเงิน มาเป็น หลัก ฐานบัน ทึก บัญ ชีต าม
หลักการและนโยบายบัญ ชีทึมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๐ ทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ของส่วนงานตรวจสอบจำนวนเงิน สด และเช็คคงเหลือ
กับรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๔๑ ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิท ยาลัยเป็น ผู้ต รวจสอบทุก ส่วนงาน และรายงานผลการ
ตรวจสอบให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อ ตรวจสอบพบว่า ส่ว นงานใดปฏิบ ัต ิเกี่ย วกับ การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่ง
กองคลังไม่ถูกต้องตามระเบียบ ให้อธิก ารบดีห รือ ผู้ท ี่อ ธิก ารบดีม อบหมายพิจารณาสั่ง การให้ป ฏิบ ัต ิให้ถ ูก ต้อ ง
โดยด่วน

ข้อ ๕๒ หากปรากฏว่า เงิน ในความรับ ผิด ชอบของส่ว นงานแห่งใด ขาดหรือ เกิน บัญ ชี หรือ สูญ หาย
เสียหาย เพราะการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งมิใซ่กรณีปกติ ให้
หัวหน้าส่วนงานรีบรายงานพฤติก ารณ์ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายทราบโดยด่วนและดำเนิน การ
สอบสวนหาตัว ผู้ร ับ ผิด ขอบ ในกรณีท ี่เห็น ว่า เปีน ความผิด อาญาแผ่น ดิน ให้ฟ ้อ งร้อ งดำเนิน คดีแ ก่ผ ู้ก ระทำ
ความผิดด้วย

ข้อ ๕๓ ผู้ใ ดไม่ป ฏิบ ัต ิห รือ ฝ่า แนการปฏิบ ัต ิต ามประกาศนี้ หรือ กรณีอ ธิก ารบดีเ ห็น สมควร ให้
อธิก ารบดีห รือ ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากอธิก ารบดี แล้วแต่กรณี พิจ ารณาดำเนิน การตามระเบีย บหรือ ประกาศ
ของมหาวิท ยาลัย ที่เกี่ย วข้อ งตามควร อาจพิจารณาใช้ม าตรการทางการบริห ารอื่น ด้วยก็ไ ด้ อาทิ การเปลี่ย น
หน้าที่ การย้ายหน่ว ยงาน การพักการปฏิบัติห น้าที่ โดยคำนึงถึงความจำเปีน ความเหมาะสม ความได้ลัดส่วน
ในเซิงเวลาหรือหน้าที่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๕๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีบีญหาในการตีความหรือบีญหาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ทั้ง นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
(๑) ให้ความเห็นขอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
เบิกจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ให้แ ก้ ข้อ ๑๑ จากเติม การรับเงิน ให้รับ เป็น เงิน สด ธนาณัติ ตั้วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค ที่
ธนาคารสั่ง จ่า ยในนามมหาวิท ยาลัย หรือ ส่ว นงาน ในกรณีต ราสารอื่น หรือ โดยวิธ ีอ ื่น ใดให้ป ฏิบ ัต ิต ามที่
มหาวิท ยาลัย กำหนด

แก้ไขเป็นการรับเงิน ให้รับ เป็น เงิน สด ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟทํ หรือเช็ค ที่

ธนาคารสั่งจ่ายในนามมหาวิท ยาลัยหรือ ส่วนงาน บัตรเดบิต และบัตรเครดิต ในกรณีตราสารอื่นหรือโดยวิธีอื่น
ใดให้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ให้เพิ่มวรรคแรก ท้ายข้อ ๑๑ ความว่า “ ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ใดที่อาจเกิดขึ้น จากการรับ
เงินไม่ว่าด้วยวิธีใด ให้ผู้ฃำระเงินเป็นผู้รับผิดขอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น”
(๔) ให ้ล งน าม แ ล ะ ม ีผ ล บ ัง ค ับ ใ ช ้ภ าย ห ล ัง จ าก ร ะ เบ ีย บ ม ห า ว ิท ย าล ัย พ ะ เย า ว่า ด้ว ย การเงิน
การงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วน
งานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ตามบัน ทึก ข้อ ความของคณะแพทยศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘(๐๑)/ ๑๔๕๓ ลงวัน ที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง

การจัด การเงิน รายได้ร ะหว่างศูน ย์บ ริก ารบริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุข คณะ

แพทยศาสตร์แ ละศูน ย์ก ารแพทย์แ ละโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย พะเยา

ด้ว ยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้ง

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุฃที่ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ใบการให้บริการทางการแพทย์ การ
สาธารณสุข และเพื่อส่งเสริม สุขภาวะที่ดีฃ องประซาซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บ ริการแก่บุคลากรและนิสิต
ของมหาวิท ยาลัยพะเยา นอกจากนั้นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ยังเป็นส่วน
หนึ่งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บท!V6โ5ล( แอลแก่ (ะลโ6 ^0V^โ3?6: บแ0 โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุน จากกองทุน หลัก ประกัน สุขภาพแห่งซาติ (บก!V©โ53เ แอลแก่ (ะล)'6 ร(ะก่อกกอ: บแร) สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งซาติ นั้น
การให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เป็นพันธกิจหนึ่งที่
สำคัญ ยิ่งของมหาวิท ยาลัยพะเยา โดยในปึจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีหน่วยงานที่ให้บริการดังกล่าวจำนวน
๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้การดำเนินการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี แก่บ ุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประขาซนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่
มหาวิท ยาลัย พะเยา บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์จึงเห็นว่าศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ควรจะมีการ
ดำเนินงานร่วมกันในปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีป ระสิทธิภ าพ เกิดความคล่องตัว ตลอดจนให้เกิดความเหมาะสมกับ สภาพการดำเนิน งานจริงในบีจจุบ ัน จึง
เห็น สมควรออกประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด การรายได้ระหว่างหน่วยงานในการให้บ ริก ารทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะแพทยศาสตร์ไ ด้ย กร่างประกาศดัง กล่าวเรีย บร้อ ยแล้ว และเสนอที่ป ระขุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นซอบ โดยมีรายละเอีย ดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประขุม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร จึง เสนอที่ป ระขุม คณะกรรมการการเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย
พะเยา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นซอบ

การพิจารณา
ฝ่า ยเลขานุก าร ได้เสนอ

(ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัด การเงิน รายได้

ระหว่างส่วนงานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

โดยที่เป็น การสมควรให้ม ีป ระกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานใน
การให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ ให้ก ารบริห ารงาน
ข องม ห าวิท ยาลัย สำห รับ การจัด การเงิน รายได้ข องศูน ย์บ ริก ารทางการแพ ทย์แ ละสาธารณ สุข คณะ
แ พ ท ยศ าสตร์ก ับ ศ ูน ย์ก ารแ พ ท ย์แ ละโรงพ ยาบ าลม ห าวิท ยาลัย พ ะเยา เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย มี
ประสิท ธิภ าพ เกิดความคล่องตัว มีความรอบคอบและรัดกุม เหมาะสมกับสถานการณ์บีจจุบัน จึงอาศัย อำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญ ญ้ติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๔ ของระเบียบ
มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วย การเงิน และทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการการเงินและ
ทรัพ ย์ส ิน ของมหาวิท ยาลัย พะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๖(๗/ ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงให้ออกประกาศไว้ด้งนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วน
งานในการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ประกาศนึ๋ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ มหาวิท ยาลัย ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“ อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
“ คณะแพทยศาสตร์” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
“ ศูน ย์บ ริก ารทางการแพ ทย์” หมายความว่า ศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณ สุข คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยพะเยา
“ ศูนย์การแพทย์” หมายความว่า ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ ๔ ประกาศนึ๋ให้ม ีผ ลบังคับ ใช้กับเงิน รายได้ที่ค ณะแพทยศาสตร์ โดยศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นด้น
ไป

ข้อ ๕ ให้ศ ูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์จ ัด สรรเงิน รายได้ทไี่ ด้ร ับ จากสำนัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพ
แห่ง ชาติเ ป็น รายจ่า ยเหมาจ่า ยรายละ ๕๐๐ บาท สำหรับ นิส ิต หรือ นัก เรีย นของมหาวิท ยาลัย หรือ บุค คลที่
ลงทะเบีย นใช้ส ิท ธิใ นเขตพื้น ที่ ๆ ให้บ ริก ารของศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์ เพื่อ นำเช้า เป็น รายได้น อก
งบประมาณของศูนย์การแพทย์
อัตราเหมาจ่ายตามวรรคแรกนั้นอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีรายการอื่นเพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของ
ทั้งสองฝ่าย โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีศูนย์บ ริการทางการแพทย์ได้รับจัดสรรเป็นรายปี รายไตรมาส หรืออื่น ๆ การจ่ายเงินตามวรรค
แรก ให้ศูน ย์บริการทางการแพทย์ห ักเป็น เงิน ก้อนเหมาจ่ายให้แก่ศูนย์การแพทย์ตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับเงิน
ดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน

ข้อ ๖ ให้ศ ูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์โ ดยคณบดีแ ละศูน ย์ก ารแพทย์โ ดย ผูอ้ ำนวยการ จัด ทำบัน ทึก
ข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกัน

บัน ทึก ข้อ ตกลงตามวรรคแรก ให้มีการทบทวนแก้ไขในทุกๆ ๓ ปี นับ แต่วัน ที่ม ีก ารลงนามในบัน ทึก
ข้อตกลงดังกล่าว
ในกรณีที่ศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เห็นเป็นการสมควร สามารถดำเนินการทบทวน
แก้ไขก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสองก็ได้

ข้อ ๗

การบริห ารจัด การการใช้จ ่ายและเงิน รายได้ข องศูน ย์ก ารแพทย์ท ี่ไ ด้ร ับ จากศูน ย์บ ริก ารทาง

การแพทย์นั้นให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๘ ศูนย์การแพทย์ต้องจัดทำบันทึกรายงานการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้
ที่ได้รับ จากศูน ย์บริการทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการทางการแพทย์ ตามบันทึก ข้อตกลงและตามที่ศ ูนย์บ ริก าร
ทางการแพทย์ร้องขอ

ข้อ ๙ ให้อ ธิก ารบดีเ ป็น ผู้ร ัก ษาการตามประกาศนี้ กรณีม ีป ีญ หาในการดีค วามหรือ ปัญ หาการ
ปฏิบ ัต ิต ามประกาศนี้ หรือการงดเว้น ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ให้อธิการบดีเป็นผู้วิน ิจฉัยชี้ขาด สั่ง การและให้
ถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดมหารทยาล์ยพะเยา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
(๑) ให้ความเห็นขอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง การจัดการเงินรายได้ระหว่างส่วนงานใบ
การให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ให้ด ัดคำจำกัด ความ “ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ
ออก
(๓) ให้แ ก้ ข้อ ๗ จากเดิม การบริห ารจัด การการใช้จ ่ายและเงิน รายได้ข องศูน ย์ก ารแพทย์ท ี่ไ ด้ร ับ จาก
ศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์น ั้น ให้ด ำเนิน การภายใต้ห ลัก เกณฑ์ท ี่ค ณะกรรมการกำหนด แก้ไขเป็นการบริหาร
จัด การการไข้จ ่า ยและเงิน รายได้ข องศูน ย์ก ารแพทย์ท ี่ไ ด้ร ับ จากศูน ย์บ ริก ารทางการแพทย์น ั้น ให้ด ำเนิน การ
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จดประชุม
เวลา ๑๑.๓๐ น.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ซาลี ทองเรือง)
ผู้ช่วยเลขานุการ (แทน)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

