
ส ำนกังำนคลงั
เสนอท่ีประชมุประสำนงำนบรหิำรฯ
23 พ.ค. 2565



ค ำส่ัง กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกำรยมืเงนิบุคลกรมหำวทิยำลัยฯ

1. ค ำสั่งมอบหมำยและมอบอ ำนำจใหป้ฏิบตัิกำรแทนอธิกำรบดี ปี 2562  “มอบใหค้ณบดี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั สถำบนั 
หวัหนำ้สว่นงำนที่เรยีกช่ืออยำ่งอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเทำ่คณะ...” ข้อ 1.13 จัดระบบกำรตดิตำมเงนิยมืส ำรองจ่ำยให้มี
กำรเบกิจ่ำยโดยเร็ว ขจัดปัญหำและอุปสรรคทีขั่ดขวำงกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรยมืเงนิของ
มหำวทิยำลัย

2. ประกำศ มจธ. เรื่องหลกัเกณฑก์ำรยืมเงินมหำวิทยำลยั (ฉบบัท่ี2) ข้อ 4. ให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ก ำกับ ตดิตำม
กำรยมืเงนิให้เป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรยมืเงนิมหำวทิยำลัยข้อ 6 กรณีบุคคลยมืเงนิจำกมหำวทิยำลัย (ฉบับปี 
2551) 



ค ำส่ัง กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกำรยมืเงนิบุคลกรมหำวทิยำลัยฯ (ต่อ)

3. เง่ือนไขตำมประกำศ มจธ. เรื่องหลกัเกณฑก์ำรยืมเงินมหำวิทยำลยั ปี 2551 ข้อ 6.4 กำรส่งใช้เงนิยมื
- กรณีทั่วไปเมือ่ผู้ยมืด ำเนินกำรแล้วต้องรีบตัง้เบกิส่งใช้เงนิยมืโดยเร็ว หำกมเีงนิเหลือใหส่้งคนืพร้อมกำรเบกิ
- กำรจัดซือ้หรือจัดจ้ำง หรือค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ คนื ภำยใน 7 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันทีย่มื
- กรณีเดนิทำงไปปฏบิัตงิำน กำรฝึกอบรมและสัมมนำในประเทศและต่ำงประเทศไม่เกิน 10 วันท ำกำร
นับตัง้แต่วันทีป่ฏบิตังิำนเสร็จ 

4. เง่ือนไขตำมประกำศ มจธ. เรื่องหลกัเกณฑก์ำรยืมเงินมหำวิทยำลยั ปี 2551 ข้อ 5. ภำยใน 1 เดอืนหลังจำกวันครบ
ก ำหนดแล้ว หำกผู้ยมืยังมยีอดเงนิยมืคงค้ำงให้กองคลังเสนออธิกำรบดหีักเงนิเดอืน รำยได้อืน่ ๆ ทีไ่ด้รับจำก
มหำวทิยำลัย เพือ่ส่งใช้เงนิยมืและแจ้งให้ผู้ยมืรำยน้ัน ๆ ทรำบ



การด าเนินการของส านักงานคลัง เรื่องการบริหารจัดการเงินยืมฯ เพื่อติดตามการส่งใช้เงินยืม

1. รายงานสถานภาพเงินยืมรายบุคคลและจัดส่งให้ผู้ยืมเงินทาง E-mail ทุกเดือน

2. รายงานสถานภาพเงินยืมรายบุคคลและจัดส่งให้ผู้บังคับบัญชาทาง E-mail ทุกเดือน

3. รายงานสถานภาพเงินยืมบุคลากรให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน

4. จัดท าระบบการยืม – ส่งใช้เงินยืมด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดอบรมให้บุคลากรของ

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เมื่อ 13 กันยายน 2564



ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 จ านวนเงินยืม จ านวนใบยืม จ านวนเงินยืมคงค้าง
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ณ 6/5/2022 2,190,036.00  35 2,190,036.00      
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 30 วัน 2,411,530.00  45 2,109,518.74      
เกินก าหนดช าระ 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน 7,713,002.30  56 6,923,447.56      
เกินก าหนดช าระ 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน 5,340,235.50  47 4,514,475.37      
เกินก าหนดช าระ 120 วัน แต่ไม่เกิน 240 วัน 2,486,280.00  26 1,770,747.55      
เกินก าหนดช าระ 240 วัน 5,000,000.00  1 1,944,455.00      

รวม 25,141,083.80 210 19,452,680.22    

ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ มีลูกหนี้เงินยืมคงค้าง

จ านวน 210 ใบยืม จ านวนเงิน 19,452,680.22 บาท 



สัดส่วนของระยะเวลาค้างช าระลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565



หน่วยงาน
 เงินยืมคงค้าง
ณ 6 พ.ค.2565

 ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  เกินก าหนดช าระ
ไม่เกิน 30 วัน

 เกินก าหนดช าระ 
30 วัน แต่ไม่เกิน 

60 วัน

 เกินก าหนดช าระ 
60 วัน แต่ไม่เกิน 

120 วัน

 เกินก าหนดช าระ 
120 วัน แต่ไม่เกิน 

240 วัน

 เกินก าหนดช าระ 
240 วัน

EESH 472,977.01         26,200.00          137,854.01         308,923.00         
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 51,100.00          27,000.00          24,100.00          
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 758,980.10         287,486.00          30,000.00          209,748.50         135,017.60         96,728.00          
คณะวิทยาศาสตร์ 397,028.95         18,800.00          50,000.00          116,000.00         212,228.95         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 74,006.39          74,006.39          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 869,784.00         3,000.00             107,900.00         206,492.00         101,056.00         451,336.00         
มจธ.(บางขุนเทียน) 14,000.00          14,000.00          
มจธ.(ราชบุรี) 599,250.00         91,400.00            212,550.00         96,400.00          198,900.00         
สถาบันการเรียนรู้ 348,823.00         187,600.00          161,223.00         
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 50,000.00          50,000.00          
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 4,118,843.00      1,144,050.00       900,826.80         1,193,311.14      624,538.99         256,116.07         
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 7,020,000.00      4,490,000.00      2,530,000.00      
ส านักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8,900.00            8,900.00            
ส านักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ 212,523.00         212,523.00         
ส านักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 303,404.94         107,900.00          144,018.94         51,486.00          
ส านักงานอธิการบดี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 24,000.00          24,000.00            
ส านักงานอ านวยการ 571,777.00         17,900.00            246,000.00         30,000.00          277,877.00         
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,193,296.07      165,000.00          98,800.00          146,176.26         413,889.28         424,975.53         1,944,455.00       
ส านักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 363,986.76         161,700.00          26,000.00          128,236.26         48,050.50          

รวม 19,452,680.22    2,190,036.00       2,109,518.74      6,923,447.56      4,514,475.37      1,770,747.55      1,944,455.00       





จ านวนเงินยืมคงค้างของลูกหนี้เงินยืมบุคลากรรวม ณ 6 พ.ค. 2565 (ไม่รวมลูกหนี้กลุ่มเงินสดย่อยหน่วยงาน
และลูกหนี้เงินยืมบัตรเครดิต) จ านวน 19.45 ล้านบาท ลดลง จากการรายงานสถานะเงินยืมเดือนที่ผ่านมา 

จ านวน 1.47 ล้านบาท จ านวนที่ลดลงส่วนใหญ่ ได้แก่ เกินก าหนดช าระไม่เกิน 30



ข้อมูลเงินยืมบัตรเครดิตคงค้าง ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565



ประเด็นที่เสนอ

เพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ด าเนินการบริหารจัดการเงิน
เรื่องการยืมเงินมหาวิทยาลัยของบุคลากรในหน่วยงานท่าน เป็นไปอย่างเคร่งครัด



THANK YOU
TRESURY OFFICE KMUTT

เอกสำรนีจ้ดัท ำขึน้เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบรหิำรเงินยืมของหน่วยงำน และมหำวิทยำลยั
สำมำรถศกึษำระเบียบ เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดท่ี้ website ส ำนกังำนคลงั
https://web.kmutt.ac.th/treasury/index.php

หำกพบเบำะแสกำรประพฤตมิชิอบ สำมำรถแจ้งมำทีศู่นยรั์บเร่ืองร้องเรียน/รับฟังควำมคดิเหน็
https://hermes.kmutt.ac.th/complain/login.aspx


