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ส่วนราชการ  ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  มหำวิทยำลัยขอนแก่น  โทร. 40102-4 
ที่ ศธ 0514.1.8/ว 263      วันที่   6 พฤษภำคม 2557 
เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรส่งใช้เงินยืมและกำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับลูกหนี้เกินก ำหนด 
 

เรียน   
 

 อ้ำงถึงประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรยืมเงินทด
รองจ่ำยจำกเงินรำยได้ นั้น เพ่ือให้กำรส่งใช้เงินยืมและกำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับลูกหนี้เกินก ำหนดเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในจึงใคร่ขอก ำหนดแนวปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
 
   
 
 
                        (นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ต ำแย) 

    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายและการเรียกเก็บเงินค่าปรับลูกหนี้เกนิก าหนด 
 
 อ้ำงถึงประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกำรยืมเงินทดรองจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ นั้น เพื่อให้กำรส่งใช้เงินยืมและกำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับลูกหนี้เกินก ำหนดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในจึงใคร่ขอก ำหนดแนวปฏิบัติออกเป็น 3 แนวทำง ดังนี ้
 1. กำรส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ำย กรณีมีเงินสดเหลือจ่ำย 
 2. กำรหักล้ำงบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำย กรณีเงินสด/เอกสำร(ใบส ำคัญ) 
 3. กำรเรียกเก็บเงินค่ำปรับ 
 
1. การส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย กรณีมีเงินสดเหลือจ่าย 
 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย เมื่อสิ้นสดุโครงกำร/กิจกรรมแล้ว ใหส้รุปชุดเอกสำรที่จะเบิกจ่ำยเพื่อหักล้ำงเงินยมืเสนออนุมตัิแก่ผู้มี
อ ำนำจอนุมัติ และเงินสดเหลือจ่ำยให้ด ำเนินกำรดังนี ้

เงินยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เงินยืมทดรองจ่ายคณะ/หน่วยงาน 
1.เมื่อโครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จ มีเงินสดเหลือจ่ำยสำมำรถ
ช ำระคืนเงินยืมได้ 2 วิธี คือ 

1.1 ให้ผู้ยืมน ำฝำกเข้ำบัญชีเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
เลขที่บัญชี 468-0-13922-3 และน ำส่งใบน ำฝำกโดยระบุเลขที่
สัญญำเงินยืม และให้เจ้ำหน้ำท่ีออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืม 

1.2 ให้ผู้ยืมน ำเงินสดเหลือจ่ำยช ำระเงินคืนที่งำนบริหำร
กำรเงิน กองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยระบุเลขที่สัญญำ
เงินยืม และให้เจ้ำหน้ำท่ีออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมทันที 

1.3 เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเงินยืมต้องหักล้ำงบัญชีลูกหนี้ตำมจ ำนวน
เงินสดทีไ่ด้รับช ำระคืนภำยในวันท ำกำร 

เมื่อโครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จ มีเงินสดเหลือจ่ำย ให้ผู้ยืมน ำ
เงินสดส่งคืนท่ีกำรเงินคณะ/หน่วยงำน และให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเงิน
ยืมหักล้ำงหนี้คงค้ำงภำยในวันท ำกำร และออกใบรับเงินให้ผู้ยืม
ทันท ี

 
2. การหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย กรณีเงินสด/เอกสาร(ใบส าคัญ) 
 กำรหักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำยมี 2 ประเภทคือ หักล้ำงด้วยเงินสด และ/หรือ หักล้ำงด้วยเอกสำร(ใบส ำคัญ) 

หักล้างด้วยเงินสด หักล้างด้วยเอกสาร(ใบส าคัญ) 

 ผู้ยืมสำมำรถน ำเงินสดมำช ำระคืน ตำมวิธีกำรดัง ข้อ 1 
สิ่งส ำคัญที่ผู้ยืมเงินจะได้รับหลังช ำระคืนเงินยืม คือ 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับเงิน ที่ระบุเลขที่สัญญำเงินยืม 
จ ำนวนเงินที่ช ำระคืน ผู้ยืมต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของใบเสร็จรับเงิน/ใบรับเงินทุกครั้ง 

 ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับเงินเป็นเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน 
ที่จะยืนยันกำรช ำระคืนเงินยืมของผู้ยืมอย่ำงถูกต้อง 

 เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนเงินยืมเมื่อได้รับเอกสำร(ใบส ำคัญ) จำกผู้ยืม
และได้ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรแล้ว ผู้
ควบคุมเงินยืมต้องออกหลักฐำนใบส ำคัญเป็นหลักฐำนให้
ผู้ยืมทันที และบันทึกกำรรับคืนเ งินยืมด้วยเอกสำร
(ใบส ำคัญ)ในระบบ KKUFMIS ดังนั้น สถำนะลูกหนี้เงิน
ยืมในระบบ KKUFMIS จะเป็นใบส ำคัญรอกำรตัดหนี้ 

 กรณีเงินยืมทดรองจ่ำย เงินรำยได้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
เมื่อเอกสำรส ำหรับกำรเบิกจ่ำยได้รับอนุมัติเบิกจ่ำยแล้ว 
เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนเงินยืม จะด ำเนินกำรหักล้ำงลูกหนี้เงินยืมใน
ระบบ KKUFMIS และสัญญำเงินยืม  



หักล้างด้วยเงินสด หักล้างด้วยเอกสาร(ใบส าคัญ) 

 กรณีเงินยืมทดรองจ่ำยของคณะ/หน่วยงำน เมื่อคณะ/
หน่วยงำนได้รับโอนเงินจำกกองคลัง ให้เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเงิน
ยืมหักล้ำงบัญชีลูกหนี้ในระบบ KKUFMIS และหักล้ำงหนี้
ในสัญญำเงินยืม  

 เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเงินยืมควรแนบหลักฐำนกำรหักล้ำงเงินยืม
ไว้ในสัญญำเงินยืม และแยกระหว่ำงสัญญำที่ส่งใช้ครบ
และสัญญำที่คงค้ำง 

 กำรน ำส่งเอกสำร(ใบส ำคัญ) ยังไม่ถือว่ำเป็นกำรหักล้ำง
โดยสมบูรณ์ ผู้ยืมยังคงมีสถำนะหนี้คงค้ำงอยู่ 
 

 กำรหักล้ำงด้วยเอกสำร(ใบส ำคัญ) จะสิ้นสุด ถือว่ำไม่มีหนี้
คงค้ำง เมื่อผู้ยืมได้รับใบเสร็จรับเงินเท่ำนั้น (กรณีเงินยืม
ทดรองจ่ำย เงินรำยได้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 เมื่อผู้ยืมได้รับใบเสร็จรับเงินครบตำมจ ำนวนเงินที่ยืมแล้ว 
จะถือว่ำผู้ยืมไม่มีหนี้คงค้ำง (กรณีเงินยืมทดรองจ่ำย เงิน
รำยได้ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

 เมื่อผู้ยืมได้รับส ำเนำสัญญำเงินยืมทดรองจ่ำยครบตำม
จ ำนวนเงินท่ียืมแล้ว จะถือว่ำผู้ยืมไม่มีหนี้คงค้ำง (กรณีเงิน
ยืมทดรองจ่ำยคณะ/หน่วยงำน) 

 ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย เมื่อช ำระคืนเงินยืมแล้วต้องขอ
หลักฐำนใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินทุกครั้ง 

 ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย เมื่อส่งคืนเอกสำร(ใบส ำคัญ)ให้
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเงินยืมแล้วต้องขอหลักฐำนใบรับใบส ำคัญ
ทุกครั้ง 

 
3. การเรียกเก็บเงินค่าปรับ 
 ค่ำปรับจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ยืมช ำระคืนเงินสดเหลือจ่ำย หรือ ช ำระคืนด้วยเอกสำร(ใบส ำคัญ) เกินวันที่ก ำหนดช ำระคืน โดย
ระบบ KKUFMIS จะค ำนวณเงินค่ำปรับ ตำมจ ำนวนหนี้คงค้ำง จ ำนวนวันที่เกินก ำหนดช ำระ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งแนว
ปฏิบัติในกำรช ำระเงินค่ำปรับ มีดังนี้ 
 3.1 หำกผู้ยืมช ำระคืนเงินยืมด้วยเงินสด เกินก ำหนดช ำระ ระบบ KKUFMIS เมนู บันทึกใบรับช ำระหนี้ จะแสดงค่ำปรับ

ในทันที ดังนั้น ผู้ยืมจะช ำระคืนเงินยืมพร้อมค่ำปรับ 
3.2 หำกผู้ยืมคืนด้วยเอกสำร(ใบส ำคัญ) เกินก ำหนดช ำระ ระบบ KKUFMIS เมนู บันทึกรับใบส ำคัญ ไม่สำมำรถแสดง

ค่ำปรับ แต่เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนเงินยืมจะต้องตรวจสอบวันที่ว่ำเกินหรือ หำกเกินให้ผู้ปฏิบัติพิมพ์รำยงำนลูกหนี้เงินยืมทด
รองจ่ำยรำยตัว (กำร์ดลูกหนี้) ตำมรำยกำรเคลื่อนไหว 

3.3 เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนเงินยืมต้องท ำหนังสือแจ้งเงินยืมค้ำงช ำระ (ค่ำปรับ) พร้อมแนบรำยงำนลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ำยรำยตัว 
(กำร์ดลูกหนี)้ ตำมรำยกำรเคลื่อนไหว ให้ผู้ยืมมำช ำระค่ำปรับภำยในเวลำที่ก ำหนดท่ีระบุในหนังสือฯ 

3.4 เมื่อจ่ำยช ำระค่ำปรับแล้ว ผู้ยืมเงินต้องขอหลักฐำนใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 
หมายเหตุ กำรจะแจ้งทวงค่ำปรับได้ ต่อเมื่อผู้ยืมได้ช ำระเงินยืมครบเต็มจ ำนวนแล้วเท่ำนั้น หำกยังช ำระไม่ครบ ค่ำปรับยังคงคิด
ต่อไปเรื่อยๆตำมจ ำนวนเงินคงค้ำง 


