
กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร 

วันอังคารที่ 25 พฤศจกิายน 2557 



 ปจจุบันกองคลังไดมีการพัฒนาระบบการจายเงินผาน

ธนาคารอยางตอเนื่อง  เพื่อใหผูมีสิทธ์ิรับเงินไดรับเงินท่ีถูกตอง 

ครบถวน ทันกาล และประหยัดคาใชจาย  โดยนํานวัตกรรม 

การจายเงินดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Cash management)  

มาใชในการปฏิบัติงาน จายเงินจากเงินรายได  ซ่ึงไดรับอนุมัติ 

จากสภามหาวิทยาลัยแลว  และจะเริ่มดําเนินการตั้งแต 

เดือนมกราคม 2558 เปนตนไป สําหรับการจาย 

จากเงินงบประมาณแผนดินอยูในระหวาง 

ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



เงินงบประมาณ 

ระบบการจายเงินของ มทร.พระนคร 

จายบุคคลภายนอก ไดแก บริษัท หาง ราน  

เปนการจายตรงในระบบ GFMIS  โดยกรมบัญชีกลาง 

หรือจายเปนเช็คตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

จายผานสวนราชการ  

จายเปนเงินสดหรือเช็ค 

จายบุคคลภายใน ไดแก เงินเดือน 

คาตอบแทน คาเชาบาน ลวงเวลา  

คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร 

จายบุคคลภายนอก ไดแก บริษัท หาง 

ราน ทายาทหรือผูมีสิทธิรับเงินเปน

เงินชวยพิเศษคาทําศพ 3 เทา 



เงินรายได 

ระบบการจายเงินของ มทร.พระนคร 

จายบุคคลภายใน ไดแก  

คาจางชั่วคราว คาตอบแทน 

คาสอน คาเชาบาน ลวงเวลา ฯลฯ 

จายบุคคลภายนอก ไดแก 

คาตอบแทนที่ปรึกษาฯ   

คาอานผลงานทางวิชาการ  

คาอานผลงานวิจัย  

บริษัท หาง รานฯลฯ 



ความเส่ียงจากการจายเงินสด 

1.  จากภายนอก มีการปลนรถขนเงิน  

ซ่ึงพบเห็นเปนขาวบอย ๆ 

2.  จากภายใน  ผูจายเงินตองรับผิดชอบ

การจายเงินผิดพลาด 

3.  จากภายใน  ผูรับเงินไมอยู  เจาหนาที่

ตองเก็บรักษาเงินไวรอการจาย 



ขอดีจากการจายเงินผานธนาคาร 

1.  ทรัพยสินของทางราชการถึงมือผูรับโดยปลอดภัย 

2.  ผูรับเงินไมตองเสียเวลาทํางาน   

เสี่ยงจากเงินสูญหาย 

3.  ผูจายเงินสามารถดําเนินการจายเงิน

โดยไมตองรอผูรับ 



วิธีการข้ันตอนการดําเนินการ (เดิม) 
1. เอกสารเบิก ผานการตรวจสอบ 

และคุมงบประมาณแลว 

2.  บันทึกขอมูลในระบบ 

3. พิมพเช็ค / พิมพรายงาน 

4. ลงนามในเช็ค 2 คน 

+ 

5. เจาหนาที่งานการเงิน 

6. เดินทางไปธนาคาร 

7. ธนาคารสาขา 

8. ผูรับเงินไดรับเงิน 



 เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการที่รวดเร็ว  

อํานวยความสะดวกกับผูมีสิทธิ์รับเงินและเปนการพัฒนาระบบงานให

ทันสมัยใชเทคโนโลยี  เปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการที่เปนบุคลากรและ

บุคคลภายนอก  กองคลังมีการพัฒนาการจายเงินโดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Cash Management)  ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติที่มีระบบความปลอดภัย   

และมีการควบคุมภายในที่ดีกวาเดิม  ผลดีทําใหสวนราชการ  ลดคาใชจาย

ในการเดินทางไปธนาคาร  สามารถกําหนดวันจายเงินได  

 

การนํานวัตกรรมมาใช 



2. บันทึกขอมูลในระบบ 

3. ตรวจสอบความถูกตอง 

วิธีการข้ันตอนการดําเนินการ (ใหม) 
1. ตรวจสอบเอกสารและคุมงบประมาณ 

4. ผูอนุมัติคนที่ 1 

5. ผูอนุมัติคนที่ 2 

6. ระบบ Cash Management 

7. ผูรับเงินไดรับเงินทันที 



เอกสารประกอบการขอรับบริการระบบอิเล็กทรอนิกส  

(Cash Management) 

1. แบบคําขอรับเงินผานธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส (Cash Management) 

2. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ / บัตรพนักงาน   

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 

 

 

 

3. สําเนาสมุดคูฝาก (ที่มีชื่อ, เลขที่บัญชีธนาคาร)   

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 



อัตราคาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

(Cash Management) 
 

 บริการโอนเงินบุคลากรในสังกัด มทร.พระนคร 

บัญชีธนาคารกรุงเทพ (Payroll) 

 ในเขตจังหวัดเดียวกัน  ยกเวน 

 ขามเขต    ยกเวน 

บัญชีตางธนาคาร (Smart-Next Day) จํานวนเงินตอรายการไมเกิน 2,000,000 บาท      

          1  -   100,000  10 บาท ตอรายการ 

 100,001  -   2,000,000  12 บาท ตอรายการ 

  

 



อัตราคาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

(Cash Management) 
 

 บริการโอนเงินเขาบัญชีใหกับบุคคลภายนอก บริษัท หาง ราน ของมทร.พระนคร 

บัญชีธนาคารกรุงเทพ (Direct Credit) 

 ในเขตจังหวัดเดียวกัน    5 บาท ตอรายการ 

 ขามเขต    15 บาท ตอรายการ 

บัญชีตางธนาคาร (Smart-Next Day) จํานวนเงินตอรายการไมเกิน 2,000,000 บาท      

          1  -   100,000  10 บาท ตอรายการ 

 100,001  -   2,000,000  12 บาท ตอรายการ 

  

 



 
งานพัสดุ    คุณสุมิตรา   6032 

งานเบิกจาย 1  คุณรัชนี    6033 

งานเบิกจาย 2  คุณสาทิพย   6031 

งานการเงิน  คุณวรัชยา   6035 
งานบัญชี    คุณศิริมา    6034 

หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถาม 
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