
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี ๑๖๕๔/๒๕๖๔) 

เรื่อง  งบประมาณ ทุน การเงิน บัญชีและการตรวจสอบหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน  

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

เพื่อใหหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน มีการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชีที่มี

ประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๗ (๑ )  (๕ )  และ (๑๑)  แห  งพระราชบ ัญญ ัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบขอ ๑๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงาน

วิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้ง

ท่ี ๔/๒๕๖๔ วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนไว ดังนี้ 

ขอ ๑  ประกาศนี ้ เร ียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๑๖๕๔/๒๕๖๔)  

เรื่อง  งบประมาณ ทุน การเงิน บัญชีและการตรวจสอบหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน” 

ขอ ๒  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๒) เรื่อง  งบประมาณ ทุน 

การเงิน บัญชีและการตรวจสอบหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอ ๔  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานวิสาหกิจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“คณะกรรมการประจำ” 

 

 

 

หมายความวา 

 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประจำสวนงานตามมาตรา ๙(๔) ๙(๕)  

๙(๖)  ๙(๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ.๒๕๕๘ 



๒ 

“คณะกรรมการนโยบาย” 

 

 

หมายความวา คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจ 

ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“คณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน” 

หมายความวา คณะกรรมการบริหารหนวยงานวิสาหกิจ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของ

สวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“ผูบริหารหนวยงาน” หมายความวา ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวิสาหกิจ 

 

หมวด ๑ 

ประเภทท่ีมาของรายได และการใชจาย 

ขอ ๕  ประเภทและท่ีมาของรายได ประกอบดวย 

(๑)  คาธรรมเนียม คาบำรุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดำเนินงาน 

(๒)  ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของหนวยงาน 

(๓)  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัย หรือสวนงาน จัดสรรใหตามความจำเปนและ 

 เหมาะสม 

(๔)  เงินอุดหนุนจากเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(๕)  เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอน หรือบริจาค 

ขอ ๖  ประเภทรายจายของหนวยงาน ดังนี้  

(๑)  คาใชจายบุคลากร 

(๒)  คาใชจายดำเนินงาน 

(๓)  คาใชจายลงทุน 

(๔)  เงินอุดหนุน 

(๕)  รายจายอ่ืน 

การกำหนดรายการของประเภทรายจาย ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ ๗  การใชจายของหนวยงานใหใชจายตามวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยคำนึงถึงความ

จำเปน เหมาะสม และประหยัด 

ขอ ๘  ใหหนวยงานจัดทำเปนประกาศคาใช จายของหนวยงาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

ขอ ๙  ใหหนวยงานจัดทำประกาศอัตราคาบริการของหนวยงาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

 

 



๓ 

หมวด ๒ 

การงบประมาณ 

ขอ ๑๐  ใหหนวยงานจัดทำงบประมาณรายจายประจำป ตามรูปแบบ วิธีการที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
 

ขอ ๑๑  ใหหนวยงานจัดสรรรายได ท่ียังไมหักคาใชจาย รอยละ ๑๐ โดยแบงเปน ๒ สวน คือ  

 สวนท่ี  ๑  รอยละ ๕ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 

 สวนท่ี  ๒  รอยละ ๕ เพ่ือสนับสนุนสวนงานท่ีสังกัด 

ใหกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการหักคาใชจายในสวนท่ี ๑ และ ๒ ใหแลว

เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิน้ปงบประมาณ 

ขอ ๑๒  หากผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุความ

จำเปนอยางอื่นที่สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ใหคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจพิจารณากำหนด

อัตราการจัดสรรรายไดตามขอ ๑๑   

ขอ ๑๓  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในปใดใหเบิกจายจากงบประมาณภายในปนั้น หากมีเหตุผลและความ

จำเปนไมอาจเบิกจายไดทันภายในสิ้นปงบประมาณ ใหผูบริหารหนวยงานเสนอประธานคณะกรรมการบริหาร

หนวยงานอนุมัติกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป และรายงานคณะกรรมการบริหารหนวยงานทราบ 

หลักเกณฑวิธีการกันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร

หนวยงานกำหนด 

ขอ ๑๔  การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

(๑)  ใหหนวยงานใชจายงบประมาณตามกรอบและจำนวนที่ไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 

(๒)  ในกรณีท่ีหนวยงานประสงคจะยกเลิก แกไข หรือเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ

รายจาย ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

ก. วงเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาท) ใหผูบริหารสูงสุดอนุมัติ และ

ใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารทราบ 

ข. วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาท) ใหประธานกรรมการบริหาร

อนุมัติและใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารทราบ 

ค. วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาท) ใหประธานกรรมการบริหาร

อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ขอ ๑๕  ในกรณีมีความจำเปนตองใชจายเงินเกินกวางบประมาณรายจายท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติไวแลว ใหหนวยงานจัดทำคำขอการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป เสนอขอความ

เห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน เมื่อคณะกรรมการบริหารหนวยงานใหความเห็นชอบแลว ใหสง



๔ 

คำของบประมาณใหสวนงานที่สังกัด เพื่อใหสวนงานนำสงมหาวิทยาลัย พรอมการจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำปของสวนงานตอไป 

ขอ ๑๖  ในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน และหนวยงานมีความจำเปนเรงดวนตองใชจายงบประมาณ

เกินกวางบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว ใหประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแลวแจงตอ

อธิการบดีเพ่ือรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณเปนไปตามขอ ๑๔ (๒) ข. 

 

หมวด ๓ 

ทรัพยสิน 

ขอ ๑๗  หนวยงานมีทรัพยสินประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสดหรือทรัพยสินอื่นที่มีเหตุผลจะคาดหมายไดวาจะ

เปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของหนวยงาน เชน 

เงินฝาก ธนาคาร ลูกหนี้ และตราสารทางการเงิน เปนตน 

(๒)  ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดำเนินกิจการและ

ใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติมิไดมีไวเพ่ือขาย 

(๓)  ทรัพยสินอื่น ไดแก ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยสินหมุนเวียนหรือทรัพยสิน

ถาวรได เชน ทรัพยสินทางปญญา และเงินลงทุนระยะยาว เปนตน 

(๔)  การรับทรัพยสินทุกประเภท ตองบันทึกไวเปนหลักฐานตามแบบที่หนวยงาน

กำหนด 

ขอ ๑๘  หนวยงานอาจมีทุนหรือทรัพยสินของหนวยงาน และสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน 

เพื่อกิจการของมหาวิทยาลัยได เชน การลงทุน รวมทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

กรณีหน วยงานส ังก ัดสำน ักงานอธ ิการบด ี ให ผ านความเห ็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหนวยงาน  

กรณีหนวยงานสังก ัดคณะ ว ิทยาล ัย สำนัก ให ผ านความเห ็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารหนวยงาน และคณะกรรมการประจำ 

 

หมวด ๔ 

การรับและการเก็บรักษาเงิน 

ขอ ๑๙  ใหหนวยงานจัดทำประกาศการร ับเง ินของหนวยงาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

ขอ ๒๐  การรับเงินทุกประเภทไมวาจะอยูในรูปของเงินสดหรือรับเงินโอนทางธนาคาร 

ตองมีการออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน ยกเวนการรับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 



๕ 

ขอ ๒๑  แบบของใบเสร็จรับเงิน หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินและการเก็บ

รักษาเงิน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด โดยออกเปนประกาศของหนวยงาน 

 

หมวด ๕ 

การเบิกเงินและการจายเงิน 

ขอ ๒๒  ใหหนวยงานตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการเบิกเงินและการจายเงินใหถูกตองกอน

การอนุมัติเบิกและจายเงิน 

ขอ ๒๓  ใหหนวยงานจัดทำประกาศหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีเบิกจายเงินและการจายเงินใน

แตละประเภท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน  

ขอ ๒๔  การเบิกและจายเงิน การสั่งซ้ือสั่งจาง หรือกอหนี้ผูกพัน ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑)  ผูบริหารสุงสุด มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หาลาน

บาท) 

(๒)  ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

บาท (สบิลานบาท) 

(๓) ประธานคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  

มีอำนาจอนุมัติวงเงิน ตั้งแต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบลานบาท) ข้ึนไป 

ขอ ๒๕  การจายเงินทุกรายการใหจายจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน กรณีที่มีความ

จำเปนตองจายเปนเงินสด หรือวิธีอ่ืนใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารหนวยงาน 

ขอ ๒๖  การจายเงินดวยเช็ค ใหใชเอกสารตนขั้วเช็คเปนหลักฐานในการจายเงิน สำหรับการ

จายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีใหใชหลักฐานการโอนเปนหลักฐานในการจายเงิน 

ขอ ๒๗  กรณีที่มีความจำเปนตองยืมเงินเพื่อนำไปใชจายในกิจกรรมหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว 

หลักเกณฑและวิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด โดยออกเปนประกาศของ

หนวยงาน 

 

หมวด ๖ 

การบัญชี และรายงานการเงิน 

ขอ ๒๘  การจัดทำรายงานการเงินของหนวยงานใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ขอ ๒๙  รอบปบัญชีของหนวยงานใหถือตามปงบประมาณ 

ขอ ๓๐  หลักฐานทางการเงินและการบัญชี จะตองเก็บอยางเปนระบบเพ่ือการตรวจสอบในท่ี

ปลอดภัย อยาใหสูญหาย หรือสูญเสีย หลักฐานที่ยังไมไดรับการตรวจสอบตองเก็บไวเปนระยะเวลาสิบป 

สวนหลักฐานท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวใหเก็บไวหาป เวนแตเปนเอกสารหลักฐานท่ีจำเปนตอง

ใชในการดำเนินการทางคดีใหเก็บไวจนกวาคดีนั้นจะเสร็จสิ้น 



๖ 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชีอาจจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ ๓๑  ใหหนวยงานจัดทำรายงานการเงิน ดังนี้ 

(๑)  รายงานการเงินประจำไตรมาส ใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส 

(๒)  รายงานการเง ินประจำป  ให รายงานตอคณะกรรมการบร ิหารหน วยงาน 

คณะกรรมการประจำ คณะกรรมการนโยบาย ตามลำดับ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปบัญชี 

กรณีหนวยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

และคณะกรรมการนโยบาย 

กรณีหนวยงานสังกัดคณะ วิทยาลัย สำนัก ใหรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน คณะกรรมการประจำ และคณะกรรมการนโยบาย 

 

หมวด ๗ 

การตรวจสอบ 

ขอ ๓๒  ใหหนวยงานจัดทำรายงานการเงินสงกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับ

แตวันสิ้นปบัญชี 

ขอ ๓๓  ใหกองตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการนโยบาย 

ขอ ๓๔  มหาวิทยาลัยจะใหมีการตรวจสอบการเงินและบัญชีของหนวยงานในขณะหนึ่งขณะใดก็

ได 

 

หมวด ๘ 

กองทุนสำรองสะสม 

ขอ ๓๕  ใหหนวยงานดำเนินการหักเงินเขากองทุนสำรองสะสมของหนวยงานไมนอยกวารอยละ 

๕ ของรายรับสุทธิ 

ขอ ๓๖  เงินเหลือจายในปใด ใหหนวยงานนำเขาทุนสำรองสะสมของหนวยงาน 

ขอ ๓๗  การขอใชเงินทุนสำรองสะสมของหนวยงานใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหนวยงาน และคณะกรรมการประจำ 

ขอ ๓๘  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และกรณีท่ีมีปญหาในการตีความหรือปญหา

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 



๗ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๙ การออกประกาศหรือคำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตาม

ประกาศนี้ ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศนี้ใชบังคับ 

การใดที่อยูระหวางดำเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหดำเนินการตอไป

ตามประกาศหรือคำสั่งท่ีไดใชบังคับอยูกอนนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

  

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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