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ตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534  
กับ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

ระเบียบเดิม ระเบียบใหม่ ฉบับ พ.ศ. ......... การเปลี่ยนแปลง 
ข้อ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 

ข้อ 1 ระเบียบมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพยส์นิ 
พ.ศ. .......... 

ตัดข้อความ ค าว่า ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อท้ายทรัพยส์ิน
..... 

ข้อ 2 ว่าด้วยการบังคับใช้ระเบียบ ข้อ 2 ว่าด้วยการบังคับใช้ระเบียบ  
*** ระเบียบเดมิมีทั้งหมด  ดังนี้   
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ 2534   
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2553   
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2554   
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2556 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  
(๒)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๕)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๖)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๗)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ได้ก าหนดไว้แล้วก่อนระเบยีบนี้ 
หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ใหใ้ช้ระเบียบนี้แทน 

 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 “ มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ข้อ 4  ในระเบียบนี้  
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

เดิม  
“ คณะ” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลยั สถาบัน ศูนย์ วิทยาลยั และ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
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 “ คณะ” หมายถึง บัณฑติวิทยาลยั สถาบัน ศูนย์ วิทยาลยั และ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดมีหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 “ คณบดี” หมายความรวมถึง คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ ศูนย์ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่น และประธานสภาอาจารย ์
“ที่ประชุมผู้บริหาร” หมายถึง องค์ประชุมที่ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และ
ประธานสภาอาจารย ์
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการตามการแบ่ง
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้หมายความ
รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหรือโครงการที่ตั้งข้ึน ซึ่งได้รับอนมุัติจาก
สภามหาวิทยาลยั  
 “เงินรายได้” หมายถึง เงินหรือทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 “ทรัพย์สิน” หมายถึง สิทธิ หรือ กรรมสิทธ์ิที่มหาวิทยาลัยมี
อ านาจครอบครองตามกฎหมายรวมถึงผลประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ี
มหาวิทยาลยัควรจะไดร้ับ 
 “เจ้าของรายได้” หมายถึง มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
 “ ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย” หมายถึง อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดมีอบ
อ านาจให ้
 

 “ ส่วนราชการ” หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
และส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน เทียบเท่าคณะ
ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะซึ่งจดัตั้ง โดยสภามหาวิทยาลยั 
“เจ้าหน้าท่ีการเงิน” หมายความวา่ หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ใน
กรณีของบุคลากรประเภทลูกจ้าง จะต้องไดร้ับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการกองคลังโดยความเหน็ชอบของอธิการบดีให้ท าหน้าท่ี
เกี่ยวกับเงินด้วย 
“กรรมการเก็บรักษาเงิน” หมายความว่า   กรรมการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบวา่ด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า บรรดาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนที่
เป็นกรรมสิทธ์ิหรือท่ีอยู่ในความครอบครอง ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช้ บริหารจัดการ และจดัหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
“ ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย” หมายความว่า อธิการบดี หรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ
จากอธิการบด ี
 
 

“ ส่วนราชการ” หมายถึง  คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และ
ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เทียบเท่าคณะซึง่
จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
เดิม 
“ คณบดี” หมายความรวมถึง คณบดีบัณฑติวิทยาลยั ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการ ศูนย์ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และประธานสภา
อาจารย ์
เปลี่ยนแปลงเป็น 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการ และ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย 
 
จากระเบียบเดิม 
1) ไม่มีการนิยามค าว่า “เจ้าหนา้ที่การเงิน 
2) ไม่มีการนิยามค าว่า “กรรมการเก็บรักษาเงิน” 
 
จากระเบียบใหม่ 
1) ไม่มีนยิามค าว่า “ที่ประชุมผู้บริหาร” 
2) ไม่มีนยิามค าว่า “หัวหนา้หน่วยงาน” 
3) นิยามค าว่า “เงินรายได้” มีความหมายเปลีย่นไป 
4) นิยามค าว่า “ทรัพยส์ิน” มีความหมายเปลี่ยนไป 
5) ไม่มีนยิามค าว่า “เจ้าของรายได้” 
  

ข้อ 4  ให้อธิการบดีเป็นผูร้ักษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้ีอ านาจ
วางหลักเกณฑ์แนวปฏิบัตเิพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

ข้อ 5.  ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ออกประกาศหรือค าสั่ง เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวปฏิบตัิให้
เป็นไปตามระเบียบนี ้
  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตคีวามตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้อธิการบดเีสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย 

เพ่ิมเติม 
  ให้อธิการบดีมีอ านาจในการออกประกาศหรือค าสั่ง ได้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบยีบนี้ หรือระเบียบนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้อธิการบดเีสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย 
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หมวดที่ 1 
ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

 

ข้อ 5 ประเภทที่มาของเงินรายได้ 
    5.1  เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  
    5.2  เงินค่าธรรมเนียมจากการศึกษา 
    5.3  เงินรับฝาก 
    5.4 เงินทุนคณะที่เป็นรายได ้
    5.5 เงินอุดหนุนการวิจยัจากแห่งทุนภายนอก  
    5.6 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ  
 

ข้อ 6  ผู้มีอ านาจหรือหน้าท่ีด าเนินการตามระเบียบน้ี หรือผู้หน่ึงผู้ใด
กระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ี หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระท าการโดย
ปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมที่
เอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 เดิม  
    หมวดที่ 1  ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 
เปลี่ยนแปลง  
    หมวดที่ 1 บทท่ัวไป  
    ข้อ 6 ผู้มีอ านาจหรือหน้าท่ีด าเนินการตามระเบียบน้ี หรือผู้หน่ึง
ผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระท าการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระท า
การโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี รวมท้ังมี
พฤติกรรมที่เอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

 หมวดที่ 2 
ประเภทและที่มาของรายได้ 

หมวดที่ 2 ระเบียบใหม่ ตรงกับหมวดที่ 1 ระเบียบเดิม เพียงแต่  
มีการแยกประเภทของการใช้เงินรายไดไ้ปไว้ใน  หมวดที่ 4 รายจ่าย 
โดยระเบียบใหม่ ในหมวดที่ 2 จะกล่าวถึงเฉพาะประเภทและที่มาของ
รายได ้

 
 

ข้อ 7 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดงันี้ 
  (1)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให ้
  (2)  เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาราย
ภาค ค่าหน่วยกิต คา่บ ารุงการศึกษา ค่าปรับและค่าธรรมเนยีมอื่นท่ีเรียก
เก็บตามระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลยั 
  (3) เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
       (3.1) เงินผลประโยชน์จากเงินทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หรือเงินผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจัดการทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย 
       (3.2) เงินค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าบริการ จากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ 
       (3.3) เงินอ่ืน ๆ ตามทีส่ภามหาวิทยาลยัก าหนด 

เดิม  
การจ าแนกประเภทที่มาของเงินรายไดม้ีทั้งหมด   6 ประเภท 
 
เปลี่ยนแปลง  
การจ าแนกประเภทที่มาของรายได้ มี 8 ประเภท และถ้อยความของ
การจ าแนกประเภทที่มาของรายได้เปลีย่นไป  
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  (4) เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้
หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
  (5) เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั 
  (6) เบี้ยปรับ ค่าปรับ คา่สินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสยีหายหรอืเงิน
อื่นใดท่ีวิทยาลัยเรยีกเก็บตามอ านาจหน้าที่หรือตามสญัญาหรือข้อตกลง
ต่าง ๆ  
 (7)  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมผีู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลยั 
 (8)  รายไดห้รือผลประโยชน์อย่างอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
   กรณีขอผ่อนช าระหนีต้ามวรรคหนึ่ง(6) ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ภา
มหาวิทยาลยัก าหนด 
   

 ข้อ 8 การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง 
(2) ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
      การเรียกเก็บเงินรายไดต้ามขอ้ 7 วรรคหนึ่ง (3) ที่อาจก าหนดเป็น 
อัตราที่แน่นอนได้ ให้มหาวิทยาลยัก าหนดโดยจัดท าเป็นประกาศมหา
วิทยาลัย กรณีที่ไม่อาจก าหนดเปน็อัตราที่แน่นอนได้ ใหส้่วนราชการ
เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณ ี
     ประกาศอัตราการเรียกเก็บเงนิรายได้ตามวรรคสอง ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 
 

 

ข้อ 5.3 เงินรับฝาก ได้แก่ เงินต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะรบั
ฝากไว้ เช่น เงินฝาก เงินมดัจ า หรอืเงินประกันสญัญา โดยมี
เงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตาม
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลานั้น 

ข้อ 9 เงินรับฝาก ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับฝากไว้ เช่น เงนิ
ฝาก เงินมัดจ า หรือเงินค้ าประกันสัญญา โดยมีเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลาที่
จะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตามเงือ่นไขหรือเงื่อนเวลานั้น ให้น าความใน
หมวดว่าด้วยการรับ การน าส่ง และการเก็บรักษาเงินมาบังคับใช้โดย
อนุโลม 
 

เพ่ิมเติมข้อความ “ ให้น าความในหมวดว่าด้วยการรับ การน าส่ง และ
การเก็บรักษาเงินมาบังคับใช้โดยอนุโลม” 

 ข้อ 10 การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัตามข้อ 7 ให้แก่ส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามระเบยีบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
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 ข้อ 11  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ  ให้

หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเ งินรายได้ของส่วนราชการ ที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ตามข้อ 10 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

การบริหารงบประมาณเงินรายได้และการเบิกจ่ายเงินรายได้
ตามวรรคหนึ่ง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการด าเนินการในนาม
ของสว่นราชการเท่าน้ัน   
       หน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการในการบรหิารงบประมาณเงินรายได้
และการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามวรรคสอง จะมอบอ านาจหรือด าเนินการ
โดยหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดีและได้ด าเนินการตามข้อ 35 แล้ว 

 

ข้อ 14.  ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นรบีด่วนต้องจ่ายเงินตาม
ประเภทเงิน ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.4 โดยมไิด้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาอนุมตัิ 
แล้วให้น าเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
ทราบพร้อมท้ังรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มีการประชุมคณบดี
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งเพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย  และมิได้ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ให้อธิการบดีมีอ านาจน าเงินรายได้ของส่วนราชการไปใช้
ในการด าเนินการในกิจการใดๆของมหาวิทยาลัย และให้รายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป 
 

เดิม  
  ข้อ 14  
 
การเปลี่ยนแปลง 
   กรณีมีความจ าเป็น ให้อธิการบดีมีอ านาจน าเงินรายได้ของส่วน
ราชการไปใช้ และใหร้ายงานสภามหาวิทยาลยัทราบในคราวประชุม
ถัดไป 

 หมวด 3 
การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากเงินรายได้ 

 

ข้อ 29  คณะและส่วนราชการในมหาวิทยาลยั อาจน าเงินรายได้
ไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ภายในขอบเขต โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
     29.1 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
     29.2 ซื้อตั๋วเงินคลัง 
     29.3 ฝากธนาคารประเภทฝากประจ า หรือประเภทออม
ทรัพย์ไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวสิาหกิจ 

ข้อ 13  มหาวิทยาลยัอาจจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากเงินรายได้
ในกรณีดังต่อไปนี้  
   ก. เงินรายได ้
   มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจน าเงินรายได้ทีไ่ด้รับจัดสรรไปลงทุน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายในขอบเขต  ดังนี้  
    (1) ฝากเงินในสถาบันการเงิน 
          (1.1) ธนาคารที่เป็นรัฐวสิาหกิจ 
          (1.2) ธนาคารพาณิชย ์

เดิม  
   สอดคล้องกับข้อ 29 ในระเบยีบเดิม 
 
การเปลี่ยนแปลง 
   ข้อ 13 ในระเบียบใหม่ ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
จากเงินรายได้ ดังนี้  
    ก. เงินรายได้ มหาวิทยาลัยอาจน าเงินรายได้ที่ได้รับจดัสรรไปลงทุน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังขอบเขต ตาม (1) (2) (3)  
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     29.4 ฝากธนาคารประเภทฝากประจ า หรือประเภทออม
ทรัพย์และประเภทกระแสรายวันกับธนาคารพาณิชย ์

    (2) ซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ ดังน้ี  
          (2.1) พันธบัตรรัฐบาล 
          (2.2) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
          (2.3) พันธบัตรหรือหุ้นกูข้องรัฐวิสาหกิจ 
          (2.4) ตั๋วเงินคลัง 
    (3) ลงทุนโดยวิธีอ่ืนใดโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 
   ข. ทรัพย์สิน 
    (1) มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจน าทรัพยส์ินดังต่อไปนี้ไปลงทุน
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ 
         (1.1) อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
         (1.2) สังหาริมทรัพย์ เช่น วัสดุ ครภุัณฑ์ เป็นต้น 
         (1.3) ทรัพย์สินอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
    หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการก าหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการน าทรัพยส์ินตามข้อ (ข) (1) ไปลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนโุลม เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลยัจะก าหนดระเบียบไวเ้ป็นอย่างอื่น 
    (2) การน าทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตาม (1) ให้
จัดท าสญัญาและหรือข้อตกลงตามระเบยีบของทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

    ข. ทรัพย์สิน 
    (1) มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจน าทรัพยส์ินดังต่อไปนี้ไป
ลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ 
    (2) การน าทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตาม (1) ให้
จัดท าสญัญาและหรือข้อตกลงตามระเบยีบของทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสด ุ

หมวดที่ 1 
ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

หมวดที่ 3 
รายจ่าย 

 

ข้อ 7 การใช้เงินรายได้ประเภทตา่ง ๆ  
    7.1 เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ส ารองไวส้่วนหน่ึง 
เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่เหลือให้ใช้จ่ายใน
เรื่องต่อไปนี ้
     7.1.1 เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรยีนการ
สอน 
     7.1.2 เพื่อการวิจยั 
     7.1.3 เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
     7.1.4 เพื่อส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 14 การใช้จ่ายเงินรายได้ ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีไดร้ับอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลยั 
 
ข้อ 15 เว้นแตร่ะเบยีบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การใช้เงินรายได้ ให้ใช้
จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลยั
หรือส่วนราชการ ดังนี้  
    (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการ 

เดิม  
   จากระเบียบเดิม ข้อ 7 โดยข้อ 7.1 เงินผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยให้ส ารองไว้ส่วนหน่ึง เพ่ือรักษาฐานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่เหลือให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปน้ี 
     7.1.1 เพ่ือการศึกษาและส่งเสริมวชิาการด้านการเรียนการ
สอน 
     7.1.2 เพ่ือการวิจัย 
     7.1.3 เพ่ือการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
     7.1.4 เพ่ือส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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     7.1.5 เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ 
     7.1.6 เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ในการบริหารโรงพิมพ์ และ
การด าเนินงานส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
    7.2 ใช้จ่ายในส่วนท่ีงบประมาณแผ่นดินจัดสรรให้ไมไ่ด้หรือ
จัดสรรให้ไม่เพียงพอและรายจา่ยอื่นใดท่ีอธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลยั เห็นสมควรจา่ย เพื่อประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 
    7.3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในเรื่อง
ต่อไปนี้  
     7.3.1 จ่ายคณะเพื่อเป็นเงินทุน 
     7.3.2 ใช้เพื่อการบริหารการศึกษาและบริการส่วนกลาง เช่น 
เงินท่ีจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เงินอุดหนุนการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาชนบทส าหรับนักศึกษาและรายจ่ายอื่นใดท่ี
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลยั 
    7.4 เงินรับฝาก ให้จ่ายคืนเจา้ของตามเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาที่
ต้องจ่ายคืน 
    7.5 เงินทุนคณะให้ใช้จ่ายในเรือ่งต่อไปนี้  
     7.5.1 เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 
     7.5.2 เพื่อการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเพื่อส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม  
     7.5.3 เพื่อการบริหารงาน 
    7.6 เงินอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก ให้จ่ายได้ตาม
ระเบียบทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
    7.7 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น 
     7.7.1 เงินทุนการศึกษา ให้จา่ยไดต้ามที่ระบุไว้ในระเบียบ
ทุนการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ทุนการศึกษาท่ีผู้
บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ให้จ่ายเป็นครั้งคราวเพื่อการใดการ
หนึ่ง โดยเฉพาะให้จา่ยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
      

    (2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร เช่น 
ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
    (3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
    (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ใหแ้ก่
บุคลากรและนักศึกษา เช่น ทุนสนบัสนุนการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
    (5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา การให้ทุนการศกึษา 
การจัดบริการให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการจดัหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้  
    (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจดัตั้งมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
    (7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
    (8) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 
    (9) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
    (10) ค่าใช้จ่ายในหมวดครภุัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
    (11) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นสมควร 
 
   การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้น าระเบยีบราชการที่เกี่ยวข้องมา
บังคับใช้โดยอนุโลม หากไมม่ีระเบยีบก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลยัจัดท า
เป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

     7.1.5 เพ่ือการบริหารงานและสวัสดกิาร 
     7.1.6 เพ่ือการจัดการทรัพยส์ิน ในการบริหารโรงพิมพ์ และ
การด าเนินงานส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อสังเกต  
        1. ระเบียบใหม่ตาม หมวด 3 ข้อ 15 การใช้เงินรายได้ ให้
ใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกจิของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 
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7.7.2 เงินบรจิาคที่ผู้บริจาคมไิด้ก าหนดวัตถุประสงคไ์ว้ให้จ่ายเพื่อ
การหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ให้อธิการบดีพิจารณาก าหนดแล้ว แจ้ง
สภามหาวิทยาลยัทราบ 

 

ข้อ 16 เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถปุระสงค์ของผู้บริจาคที่ก าหนดไว ้
         ในกรณีที่ผู้บริจาคมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้
อธิการบดีโดยค าแนะน าของหัวหน้าส่วนราชการออกค าสั่งก าหนด
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เงินบรจิาค 

 

เดิม 
1. เงินบริจาคทีผู่้บรจิาคมไิด้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ให้อธิการบดี
พิจารณาก าหนดแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
เปลี่ยนแปลง 
1. เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่ก าหนดไว ้

 ข้อ 17  เงินและหรือทรัพยส์ินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยัเก็บรักษาไว้ตาม
ระเบียบนีโ้ดยมีเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลาที่ต้องคืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสทิธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดให้คืนเจา้ของหรือผู้มสีิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลานั้น เว้นแต่ เงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาการรับเงินและหรือทรัพย์อื่นใดจะก าหนดใหต้กเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก าหนด 

 
 
 

 

หมวดที่ 2 
วิธีการงบประมาณ 

 

หมวด 5 
วิธีการงบประมาณ 

 

การเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัย จดัสรรเงินรายได้เป็นงบประมาณประจ าปี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ภายในเดือนกันยายนก่อน
ปีงบประมาณ 
 
ข้อ 9 ปีงบประมาณเงินรายได้ ใหเ้ริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ปีหนึ่ง
ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปีถัดไป 
 
 

ข้อ 18 ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามปีงบประมาณแผ่นดิน เดิม  
ข้อ 8 และ ข้อ 9 ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพยส์ิน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
 
การเปลี่ยนแปลง  
ระเบียบใหม่ ข้อ 18 ให้ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
ปีงบประมาณแผ่นดิน สอดคล้องกับ ข้อ 9 ในระเบียบเดิม 
 

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัย จดัสรรเงินรายได้เป็นงบประมาณประจ าปี
เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั ภายในเดือนกันยายนก่อน
ปีงบประมาณ 
 

ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7 และที่
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการตามข้อ 10 ท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่จดัท าตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรอื
ของส่วนราชการ เสนอต่อกองแผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของทกุปี 

ระเบียบใหม่ ข้อ 19 สอดคล้องกับ ข้อ 8 ในระเบียบเดิม โดย
ระเบียบใหม่ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจดัท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลยัตามข้อ 7 
และที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสว่นราชการตามข้อ 10 ท่ีสอดคล้อง
กับแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่จดัท าตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั
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โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าวให้จดัท าตามแบบท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
     ให้กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตีามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพจิารณาให้ความเห็น และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัตภิายในเดือนกันยายนของทุกป ี
 

หรือของส่วนราชการ เสนอต่อกองแผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปดีังกล่าวให้จดัท าตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปตี้องไม่เกินร้อยละ
แปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละป ี
   ในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏวา่ 
เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปนีั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมา
สมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลยัหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นท่ีประจักษ์ว่ามีเหตุอัน
จ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมตัิแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้วย 

 

 ข้อ 21 กรณีที่แผนงบประมาณเงนิรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ประจ าปีใดประกาศใช้ไม่ทนัปีงบประมาณ ให้อธิการบดเีสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่วงมาไป
พลางก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตริาชการตามปกติ 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในป ี
ที่ล่วงมา  
 

 

 ข้อ 22  ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้
อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลยั เป็นรายไตรมาส 
 

 

 ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมเีหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม ให้เสนอ
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ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ประกอบการพิจารณารวมไวในค าขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปเีพิ่มเตมิด้วย 
 

 ข้อ 24 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจตั้งงบประมาณรายจ่ายที่
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไว้เป็นทุน
ส ารอง ท้ังนี้ ตามสดัส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
     เงินทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้ 

(๑) สมทบงบประมาณแผ่นดินหรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อ
ประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(๒) ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
หรือจัดซื้อที่ดิน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

(๓) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
(๔) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่หน่วยงานนั้นมีข้อผูกพันที่
ต้องจ่ายคืน 

(๕) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

(๖) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
      การขอใช้หรือยืมเงินจากเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยหรือสว่น
ราชการ  ต้องไดร้ับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั 
 

ระเบียบเดิม  
     -ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของเงินทุนส ารองไว้ 

 ข้อ 25  มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัอาจก าหนดใหม้ีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อจัดตั้งกองทุนของ
มหาวิทยาลยัหรือส่วนราชการ เพือ่ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนากจิการ
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ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ  
 

ข้อ 11 การโอนหมวดรายจ่ายหรอืเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้งตามประเภทเงิน ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ข้อ 
5.4 ท าได้ดังนี้  
     11.1 การโอนหมวดรายจ่ายทุกประเภทยกเว้นหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ ท้ังนี้ต้องไม่เกิน
จ านวนเงินท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีไดร้ับอนุมัติ 
    11.2 การโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้ในหมวดต่าง 
ๆ หรือการโอนรายจา่ยในหมวดตา่ง ๆ มาใช้เป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้อธิการบดเีสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมคณบดี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินจ ารวนเงินท่ีระบไุว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
ได้รับอนมุัต ิ

ข้อ 26 การโอนหมวดรายจ่ายทุกประเภท ให้ด าเนินการดังนี ้
      (1) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดียวกนั
ของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
     (2)  การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานทุกประเภท
นอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัต ิ
     (3) การโอนหมวดรายรายจา่ยค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดคา่
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินตอ่หน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนอ
อธิการดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินตอ่หน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าลา้น
บาท ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมตัิ และกรณีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ  
     การโอนงบประมาณรายจา่ยตาม (1) (2) และ (3) ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ได้รับอนมุัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ระเบียบใหม่ข้อ 26 สอดคล้องกบั ข้อ 11 ในระเบียบเดิม โดย
ระเบียบใหม่ก าหนดไว้ดังน้ี  
    (1) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดยีวกนั
ของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
     (2)  การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานทุกประเภท
นอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัต ิ
     การโอนงบประมาณรายจา่ยตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ได้รับอนมุัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
    การโอนหมวดรายรายจ่ายค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลีย่นแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ได้มีการก าหนดวงเงินอนุมัติ ดังนี ้
    - กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท  ให้เสนออธิการบดเีปน็
ผู้อนุมัต ิ
    -  กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท ให้เสนอ
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัอนุมัติ  
    -  กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติ  

 ข้อ 27  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดให้เบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปงีบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการเจ้าของบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อกันเงิน 
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามภาระผูกพันนั้นได ้
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 ข้อ 28  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลยัหรือส่วนราชการใดมิได้
เบิกจ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจาก
เงินรายได้ประจ าปี และมไิด้ก่อหนีผู้กพันงบประมาณไว้ ถ้ามีงบประมาณ
เหลือจ่าย ใหโ้อนเป็นเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
นั้น  
 

 

หมวดที ่3 
การจัดเก็บเงินรายได้และการน าส่ง 

หมวด 6 
การรับ การน าส่ง และการเก็บรกัษาเงิน 

การเปลี่ยนแปลง 

 ข้อ 29 การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกข้อมลูและ
การอื่นใด เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้ ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่
สภามหาวิทยาลยัออกระเบยีบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้
เป็นอยา่งอื่น 
 

 

ข้อ 16 เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อ
การใดก่อนน าส่งมไิด ้
 

ข้อ 30 เว้นแตร่ะเบยีบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เงินรายได้ทุกประเภท
จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าส่งกองคลังไมไ่ด ้
 

ข้อแตกต่าง  
ระเบียบใหม่ ข้อ 30  สอดคล้องกับระเบียบเดิม ข้อ 16 
 

ข้อ 18 การรับเงินรายได้ทุกประเภท ต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับใหแ้ก่ผู้ช าระเงิน และมสี าเนาติดไว้
กับต้นขั้ว 
 

ข้อ 31 การรับเงินรายได้ทุกประเภท ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
หลักฐาน โดยมอบต้นฉบับใหผู้้ช าระเงินและมสี าเนาติดไว้กับต้นขั้ว ใน
กรณีรบัโอนเงินเข้าบญัชีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้ออก
ใบเสร็จรับเงินเมื่อไดร้ับแจ้งจากผูโ้อน  
   ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์การรับเงินในวันที่ได้รับ
เงิน เว้นแต่การรับเงินภายหลังปิดบัญชีในวันท าการหรือใน
วันหยุดราชการ ให้บันทึกรายการนั้นอย่างช้าในวันท าการถัดไป 
 

ระเบียบใหม่ข้อ 31 สอดคล้องกบัระเบียบเดิมข้อ 18 
และมีการเพ่ิมเติมข้อความ โดย ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์การรับเงินในวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่การรับเงินภายหลกั
ปิดบัญชีในวันท าการหรือในวันหยดุราชการ ให้บันทึกรายการนั้นอยา่ง
ช้าในวันท าการถัดไป 
 

ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดเลขก ากับมีเล่มที่และเลขท่ีใบเสร็จเรียงล าดับไว้ทุกฉบับอยู่
ในความควบคุมของเจ้าของรายได ้โดยท าทะเบยีนใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินซึ่งจะต้องมีลายมือช่ือของ
เจ้าหน้าท่ีรับเงินผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนั้น 

ข้อ 32 ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
และให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเป็นผู้เก็บรักษา 
     ให้กองคลังหรือส่วนราชการผูร้ับเงินจัดท าทะเบียนควบคุม
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบกิใบเสร็จรับเงินซึ่งจะต้องมีลายมือช่ือ
ของเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รบัมอบหมายให้เป็นผูร้ับเงิน 
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ข้อ 19 การจดัเก็บเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จดัเก็บ เว้นแต่
อธิการบดีจะมอบหมายใหส้่วนราชการใดเป็นผู้จดัเก็บ 
 
ข้อ 20 หน่วยท่ีจัดเก็บในมหาวิทยาลัย น าส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บได้ 
ไปยังแผนกเงินรายได้มหาวิทยาลยั 7 วันต่อครั้ง ตามปกติให้น าส่ง
ในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ แต่ถ้ามีเงินท่ีจัดเก็บไดร้วมกัน
ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป ให้น าสง่แผนกเงินรายได้มหาวิทยาลยั
อย่างช้าในวันท าการถัดไป 

ข้อ 33 เงินรายได้ทีม่หาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับไว้ให้   น าฝากเข้า
บัญชีมหาวิทยาลยั ภายในวันเดียวกันกับ ที่รับเงินรายได้หรือภายในวัน
ท าการถัดไปเป็นอย่างช้า เว้นแต่เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการรับไว้ไม่เกินห้าพันบาทใหน้ าส่งกองคลังภายในสามวันท าการ 
หรือตามค าสั่งอธิการบดี  
 

 

ข้อ 27 การรักษาเงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัย ให้มีกรรมการ
เก็บรักษาเงินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
เงินกับงบเงินคงเหลือประจ าวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนาม
ก ากับไว้เป็นหลักฐานทั้ง 3 คนทุกวัน 
   เงินสด ให้กองคลังของมหาวิทยาลัยเก็บเงินสดไว้ส ารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมากไม่เกนิ 50,000 บาท เว้นแตเ่งินสด 
ซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ 
   ให้คณะบดีเป็นผู้ก าหนดเงินสดส ารองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะ
ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 25,000 บาท 
   ส าหรับการรักษาตัวเงินคงเหลือของคณะ ให้กรรมการเก็บรักษา
เงินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณบดีแตง่ตั้งเป็นผู้ตรวจสอบเงินกับงบ
เงินคงเหลือประจ าวัน และบัญชีเงนิสดพร้อมท้ังลงนามก ากับไว้
เป็นหลักฐานทั้ง 3 คนทุกวัน  

ข้อ 34 การเกบ็รักษาเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ 
ให้อธิการบดีหรือหัวหนา้ส่วนราชการแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน ประกอบด้วยข้าราชการหรือพนักงาน มหาวิทยาลัยสังกัด
ส่วนราชการนั้น ๆ อย่างน้อยสามคนเป็นผู้ตรวจสอบเงินกับงบเงิน
คงเหลือประจ าวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนามก ากับไว้เป็นหลกัฐาน
ทั้งสามคนทุกวัน 

ในระเบียบใหม่ข้อ 34  สอดคล้องกับข้อ 27 ในระเบียบเดิม 

หมวดที่ 4 
การสั่งจ่ายเงิน 

หมวด 7 
การก่อหน้ีผูกพัน และการสั่งจ่ายเงิน 

การเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 21 อ านาจการก่อหน้ีผูกพัน และอ านาจการสั่งจ่ายเงินเป็น
อ านาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจมอบหมายให้รอง
อธิการบดี คณบดี มีอ านาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินจ านวนเงินท่ี
อธิการบดีสามารถสั่งจ่ายได้ โดยปฏิบัติดังนี้  
   21.1 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้
มหาวิทยาลยัตามข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้อนมุัติจ่ายเงินตาม

ข้อ 35 อ านาจการก่อหนีผู้กพันหรือการอนุมัตจิ่ายเงินรายได้ เป็น
อ านาจของอธิการบดี 
   การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมตัจิ่ายเงินรายไดต้ามวรรคหนึ่ง 
อธิการบดีอาจมอบอ านาจใหร้องอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดหีรือ
หัวหน้าส่วนราชการให้ด าเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 35 ในระเบยีบใหม่ สอดคล้องกับระเบียบเดมิในข้อ 21 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 โดยอ านาจการก่อหนีผู้กพัน
หรือการอนุมตัิจ่ายเงินเป็นอ านาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจ
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ในวงเงินอนุมัติ ดังน้ี 
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กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทีส่ภามหาวิทยาลยัอนุมัติ 
อธิการบดีอาจมอบอ านาจการก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้กับรองอธิการบดไีด้ครัง้ละไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และให้ผู้ช่วยอธิการบดีได้ครั้งละไม่เกิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาท) 
   21.2 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
ได้รับจัดสรรตามข้อ 8 ให้ คณบด ีผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าส่วน
งานนั้น ๆ เป็นผู้อนุมัตจิ่ายเงินตามกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัตไิด้ครั้งละไม่เกิน 500,000 
บาท (ห้าแสนบาท) 
ทั้งนี้ อธิการบดีอาจมอบอ านาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันหรือ
การอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวให้กับรองหัวหน้าส่วนราชการตามค า
เสนอแนะของหัวหน้าส่วนงาน ไดค้รั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)” 
   21.3 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะ/
ส านัก/วิทยาลัย หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
ได้รับเงินจัดสรรตามข้อ 8 เกินกว่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาท) 
ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ” 

  (1) เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
    (1.1) รองอธิการบดี มีอ านาจอนุมัติไดค้รั้งละไม่เกินสองลา้นบาท  
    (1.2) ผู้ช่วยอธิการบดีมีอ านาจอนุมัติไดค้รั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
  (2) เงินรายไดส้่วนราชการ 
    (2.1) หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท 
    (2.2) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์จะมอบอ านาจการอนมุัติ
ตามวรรคสอง (2) (2.1) ให้เสนอต่ออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาออกค าสั่ง
มอบอ านาจ ท้ังนี้ ผู้รับมอบอ านาจจะต้องด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่ารอง
หัวหน้าส่วนราชการ และใหม้ีอ านาจการอนุมัตไิด้ครั้งละไมเ่กินหนึ่งแสน
บาท 

 (1) เงินรายไดม้หาวิทยาลัย 
   (1.1) รองอธิการบดี มีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินสองล้านบาท  
   (1.2) ผู้ช่วยอธิการบดมีีอ านาจอนุมัติไดค้รั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
 (2) เงินรายได้ส่วนราชการ 
   (2.1) หัวหน้าส่วนราชการมีอ านาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินห้าแสน
บาท 
    (2.2) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์จะมอบอ านาจการอนมุัติ
ตามวรรคหนึ่ง 2 (2.1) ให้เสนอตอ่อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาออกค าสั่ง
มอบอ านาจ ท้ังนี้ ผู้รับมอบอ านาจจะต้องด ารงต าแหน่งไมต่่ ากว่ารอง
หัวหน้าส่วนราชการ และใหม้ีอ านาจการอนุมัตไิด้ครั้งละไมเ่กินหนึ่ง
แสนบาท 
  

ข้อ 22 อ านาจการก่อหน้ี และอนมุัติจ่ายเงินงบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยตามข้อ 21 ให้รวมถึงอ านาจสั่งจ้างหรือการ
สั่งซื้อตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการ
พัสดุโดยอนุโลม 

ข้อ 36 การจดัซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัหรือของสว่น
ราชการ ให้ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐโดยอนุโลม 
เว้นแต่ สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

เดิม  
อ านาจการก่อหนี้ และอนุมัติจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อ 21 และให้
รวมถึงการสั่งจ้างหรือสั่งซื้อตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจ้างและการพัสดุ  
 
เปลี่ยนแปลง  
การจัดซื้อจดัจ้างด้วยเงินรายได้ใหป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐโดยอนุโลม 
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เพ่ิมเติม  เว้นแต่สภามหาวิทยาลยัจะออกระเบยีบก าหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการและเงื่อนไขไว้เป็นอยา่งอื่น 
 

ข้อ 30 การจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั ให้ปฏิบัตดิังนี้  
   30.1 การจ่ายเงินเดือนและเงินค่าจ้างให้จ่ายตามอัตราในบญัชี
ถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และตาม
ค าสั่งของมหาวิทยาลยัหรือท่ีออกเพิ่มเติม  
   30.2 การถอนเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าเดือน ให้ถอนไดล้่วงหน้ากอ่นวันจ่ายเงิน 1 วัน และให้จ่าย
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเลื่อน
วันจ่ายเงินเดือนและค่าจา้งไปจ่ายในวันท าการของเดือนถัดไปกไ็ด้ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
   30.3 การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรณีบรรจุใหม่ เลื่อนขั้น
เงินเดือน พักงาน หรือเลิกจ้าง ใหแ้นบส าเนาค าสั่งนั้น ๆ แล้วแต่
กรณี ประกอบการเบิกจ่าย 

ข้อ 37 การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน และเงินประจ า
ต าแหน่ง จากเงินรายได้ของมหาวทิยาลัย ให้ปฏิบตัิดังนี้  
  (1) การจ่ายเงินเดือนและคา่จ้างให้จ่ายตามอตัราในบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างจากเงินรายไดแ้ละตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  (2) การถอนเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจ าเดือน ให้ถอน
ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหนึ่งวัน และให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันท่ียี่สิบห้าและไม่เกิน
วันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ 
  ในกรณีที่เห็นสมควร อาจเลื่อนวนัจ่ายเงินและค่าจ้างไปจ่ายในวันท า
การเดือนถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกนิวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
  (3) การจ่ายเงินเดือนและคา่จ้างกรณีมีการแต่งตั้งบรรจุใหม่ เลื่อนขั้น
เงินเดือน พักงาน หรือเลิกจ้าง ใหแ้นบส าเนาค าสั่งนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
ประกอบการเบิกจ่าย 

เดิม  
1. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างจากเงินรายได้และตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือที่ออก
เพ่ิมเติม 
2. การถอนเงินเพ่ือจ่ายเงินเดือนให้ถอนล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหน่ึง
วัน และให้จ่ายภายในสิ้นเดือนของเดือนน้ัน ๆ   
 
เปลี่ยนแปลง 
1. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างจากเงินรายได้และตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย (ตัดค าว่า
หรือที่ออกเพ่ิมเติม) ออก 
2. การถอนเงินเพ่ือจ่ายเงินเดือนให้ถอนล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหน่ึง
วัน และให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันที่ย่ีสิบห้าและไม่เกินวันสิ้นเดือนของวัน
น้ัน ๆ  

ข้อ 32 การจ่ายเงินอ่ืน ๆ ให้ปฏิบตัิตามระเบยีบที่สภา
มหาวิทยาลยัก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัตติาม
ระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนโุลม 

ข้อ 38 การจ่ายเงินอ่ืน ๆ จากเงนิรายได้ ให้อนุโลมปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เว้นแตส่ภา
มหาวิทยาลยัจะก าหนดระเบียบไวเ้ป็นอย่างอื่น 
   ในกรณีปรากฏเหตุอันจ าเป็นอยา่งยิ่งเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้ตาม
วรรคหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดระเบยีบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินในเรื่องใดเรื่องหนึง่ไว้
เป็นการเฉพาะ และสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถก าหนดระเบียบได้
ทันเวลาการจา่ยเงินรายได้ ให้อธิการบดีอนุมตัิจ่ายเงินรายได้ในกิจการ
นัน้ ๆ ไปก่อน และรายงานเหตุผลและความจ าเป็น รวมทั้งหลักฐานการ
จ่ายเงินอย่างละเอียดชัดเจนให้สภามหาวิทยาลยัทราบในคราวประชมุ
ครั้งถัดไป 
   การอนุมัตจิ่ายเงินรายได้โดยอธิการบดีตามวรรคสอง ให้มีอ านาจ
อนุมัติจ่ายได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
   

เดิม  
การจ่ายเงินก าหนดให้ปฏิบตัิตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลยัก าหนด 
ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัตติามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม  
 
เปลี่ยนแปลง 
1. การจ่ายเงินอ่ืน ๆ จากเงินรายได้ ให้อนุโลมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขของกระทรวงการคลังก าหนด  เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลยัจะก าหนดระเบียบไวเ้ป็นอย่างอื่น 
2. หากไม่ได้ก าหนดระเบยีบไว้ และสภาไม่สามารถออกก าหนด
ระเบียบได้ทันเวลาการจ่ายเงิน ให้อธิการบดีอนุมัติจา่ยเงินรายได้ใน
กิจการนั้นไปก่อนแล้วรายงานเหตผุลและความจ าเป็นรวมทั้งหลักฐาน
การจ่ายเงินอย่างละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ถัดไป และให้อ านาจการอนมุัติจ่ายไดไ้ม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท 
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ข้อ 23 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบตัิดังนี ้
   23.1 ตามปกติใหจ้่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน เวน้แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงิน
สด 
   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลยั 
  23.1  การออกเช็คสั่งจ่าย ให้ปฏิบัติตามข้อ 31 
   23.3 เมื่อลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเช็คแล้ว ให้ประทับตราค าว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” ในเอกสารขอรับช าระเงินทุกฉบับ 

ข้อ 39  การจ่ายเงินรายได้ให้กระท าต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากผูม้ีอ านาจ
สั่งจ่ายแล้ว และให้ปฏิบตัิดังนี ้
   (1) ให้จ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงเท่านั้น 
   (2) กรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม (1) จะต้องขออนุมัติพร้อมท้ังแสดง
เหตุจ าเป็นจากผูม้ีอ านาจสั่งจ่าย และให้จ่ายไดเ้มื่อได้รับอนุมตัิแล้ว  

เดิม  
1. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
ต่อเจ้าหน้ีหรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินสด 
 
เปลี่ยนแปลง 
1. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธริบัเงินโดยตรงเท่าน้ัน (กรณีมีความ
จ าเป็นจะไม่มีการจ่ายเงินสด) 
2. กรณีไม่สามารถจ่ายเงินได้ตาม (1) ต้องขออนุมัติพร้อมแสดง
เหตุผลความจ าเป็นจากผู้มีอ านาจสั่งจ่าย และจะจ่ายได้เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว  

ข้อ ๒๖.  การลงนามในเช็คสั่งจ่าย ให้มีผู้ลงนาม 2 คน ในจ านวน 
4 คน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีซึ่งได้รับ
มอบหมาย และหัวหน้ากองคลังมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่อธิการบดี
แต่งตั้งเป็นผูล้งนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ตามเงื่อนไขที่อธิการบดี
ก าหนดไว้กับธนาคาร 
 ส าหรับการสั่งจ่ายเช็คโดยคณะ ให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่ง
จ่ายเช็ค 2 คน ในจ านวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีหรือรอง
คณบดีซึ่งได้รบัมอบหมาย และบคุคลหนึ่งบุคคลใดในจ านวน 2 
คน ที่คณบดีแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกันตามเงื่อนไขที่
คณบดีก าหนดไว้กับธนาคาร 
 

ข้อ 40  การสั่งจ่ายเช็คจากเงินรายได้ ให้ปฏิบัติดังนี ้
ก. ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค 

(๑) กรณีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีอ านาจลงนาม
เปิดบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยจ านวนอย่างน้อย ๒ คน ใน ๔ คน  
ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
หนึ่ง  กับผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้
ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคาร 

(๒)  กรณีเงินรายได้บัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ  ให้ผู้มี
อ านาจลงนามเปิดบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการจ านวนอย่างน้อย ๒ 
คน ใน ๓ คน  ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการฝ่ายหนึ่ง กับผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายอีกฝ่ายหนึ่ง เป็น
ผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคาร 

 ข. วิธีการสั่งจ่ายเช็ค  
 (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

โดยตรง โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ”ออก และขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงิน
เท่านั้น 
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 (๒) ให้เขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้
ชิดค าว่า “บาท” และขีดเส้นไว้หน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
และให้ขีดเส้นตรงหลังช่ือสกุล ช่ือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีช่องว่างเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินหรือช่ือ
บุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ 

(๓) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในเช็คได้ลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเช็ค
แล้ว ให้ประทับตราที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแล้วในเอกสารขอรับช าระเงิน 

(๔) ห้ามมิให้ลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มี
การเขียนหรือพิมพ์ช่ือผู้รับเงิน วันท่ีออกเช็ค และจ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

ค. การควบคุมการสั่งจ่ายเช็ค 
ให้กองคลังและส่วนราชการ  จัดท าสมุดควบคุมการสั่งจ่าย

เช็คโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขเช็ค ช่ือผู้รับเงินตามเช็ค และ
จ านวนเงิน แยกตามบัญชีเดินสะพัดท่ีสั่งจ่าย 

 
ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินทุกรายการตอ้งบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และ
ตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน 
 
ข้อ  42  การจ่ายเงิน ให้ใช้ใบเสรจ็รับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รบั
เงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือ เอกสารอื่นใดท่ีสภา
มหาวิทยาลยัก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย การจ่ายเงินเพื่อเข้าบญัชี
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบเป็น
หลักฐานการจ่าย 

 ข้อ ๔3 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
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(๔) จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
               (5)  ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

 ข้อ ๔4 กรณีการจา่ยเงินรายใด ซึง่ตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผูร้ับเงินลงช่ือรับเงินในใบส าคญัรับเงิน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย 

 

 ข้อ 45 กรณีการจ่ายได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ ๔3 ให้ท าใบรับรองการจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ
เบิกจ่ายเงิน และเมื่อมีการเบิกจ่ายแล้วให้ผู้จ่ายเงินท าใบส าคัญรับเงิน
และลงช่ือในใบส าคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่าย 

       ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
แทนได้ ในกรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ท า
ใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจ
ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยน าใบเสร็จรับเงินนั้น
มาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้
จ่ายเงินนั้น ท าใบส าคัญรับเงินและลงช่ือในใบส าคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็น
หลักฐานการจ่าย 

 

 ข้อ 46  การเปิดและปิดบัญชีเงินฝาก การฝากเงินหรือถอนเงิน ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

ก. บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย  
ให้อธิการบดีเป็นผู้ขอเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย  
ผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเ งินฝากของมหาวิทยาลัย  

ประกอบด้วย อธิการบดีและหรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลกองคลัง  รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ
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มอบหมาย ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่การเงินผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย   

ข. บัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ   
หากส่วนราชการมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากใน

นามส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการจะต้องยื่นค าขออนุมัติและแสดง
เหตุจ าเป็นพร้อมทั้งระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากต่ออธิการบดี   
และให้เปิดบัญชีได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  

ผู้มีอ านาจลงนามบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ  
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับ
มอบหมาย และผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายจ านวน ๒ คน  

ค. การน าเงินเข้าฝากเงินหรือรับเงินถอนจากธนาคาร 
การน าเงินรายได้เข้าฝากหรือการรับเงินถอนจาก

ธนาคาร ให้ด าเนินการโดยกรรมการเก็บรักษาเงิน หรือเจ้าหน้าที่
การเงินซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  
                  การเปิดบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีอาจ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขใหร้ะบุวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีน้ันด้วยกไ็ด้ 
           ง. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
              การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
 

 หมวด 8 
การเบิกจ่ายเงินยืม 

 

 ข้อ 47 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 35 เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
การจ่ายเงินยมื 

ระเบียบเดิมไม่ได้เขียนไว้เรื่องการเบิกจ่ายเงินยืม  

 ข้อ 48 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายไดเ้ฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน 
และผูม้ีอ านาจได้อนุมตัิให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้ว
เท่านั้น 
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หมวดที่ 6 
การท าบัญชีและรายงานการเงิน 

หมวด 9 
การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมวด เป็น “การจัดท าบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน” 

ข้อ 34 การท าบัญชี 
    เงินประเภทตามข้อ 5 ให้อนุโลมใช้ระบบบญัชีราชการ ในกรณี
ที่มิได้ก าหนดไว้ในระบบบัญชีราชการ ให้ใช้ระบบบัญชีทั่วไป 
    หลักฐานการลงบัญชี ต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบยีบเพื่อการ
ตรวจสอบ 
 
 

ข้อ 49 ให้กองคลังและส่วนราชการ เก็บหลักฐานการเงิน การบญัช ี
และทะเบยีนทรัพยส์ินไว้ในท่ีปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีเพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบ 
   ระยะเวลาการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี และทะเบยีน
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏบิัติตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสารบรรณและค าสั่งอื่นใดของทางราชการ 

เดิม  
ให้เก็บหลักฐานการลงบัญชไีว้ให้เป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ 
 
เปลี่ยนแปลง 
ให้เก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี ไว้ในท่ีปลอดภยัอยู่ในสภาพดีเพื่อ
สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ และค าสั่งอื่นใดของทางราชการ 

ข้อ 35 การจดัท ารายงานลงบัญช ีให้จัดท าโดยแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามความเป็นจริง 
โดยใช้เกณฑ์เงินสด 
  35.1 ส าหรับเงินประเภทตามขอ้ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 
5.6 ให้กองคลังของมหาวิทยาลัยและหรือหน่วยงานท่ีมีการรับ
จ่ายเก็บเงิน รักษาเงิน รวบรวมจดัท างบเดือนแสดงฐานะการเงิน
และการรับจ่ายเงิน เสนอหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ทุกเดือน ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 
        เมื่อถึงสิ้นงวดการบัญชี ให้กองคลังมหาวิทยาลัยและหรือ
หน่วยงานจัดท ารายงานการเงินประจ าปี เสนอหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจ า
งวด 
     หากหน่วยงานมีโครงการหรืองานใดซึ่งด าเนินการเป็นครั้ง
คราวแตล่ะคราวไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี ให้หน่วยงานนั้นจัดท า
รายงานการรับจ่ายเงินส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสดุการด าเนินโครงการ
หรืองานแต่ละคราว 

ข้อ 50  ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายรับ-รายจ่ายและฐานะ
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเป็นประจ าทุกเดอืน 
เสนออธิการบดหีรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณภีายในวันท่ียี่สบิของ
เดือนถัดไป 
   ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตร
มาสเปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทุกไตรมาส 
   ให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วน
ราชการเป็นรายไตรมาสเปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อน เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพจิารณาให้ความเห็นก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   รายงานทางการเงินตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนนิงาน และหมายเหตุประกอบงบ 

เดิม  
ข้อ 35 ให้กองคลังและหรือหน่วยงานท่ีมีการรับจ่ายเงิน รักษาเงิน 
รวบรวมจดัท างบเดือนแสดงฐานะการเงิน และรับจ่ายเงิน เสนอหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทุกเดือนภายในวันท่ี 20 ของ
เดือนถัดไป  
 
เปลี่ยนแปลง  
1. ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายรับรายจ่ายและฐานะทางการ
เงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการเป็นประจ าทุกเดือนเสนอ
อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป  
2. ให้ส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นราย
ไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสกอ่น เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทุกไตรมาส 
 
3. ให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลยัและของสว่น
ราชการเป็นรายไตรมาสเปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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   35.2 ส าหรับเงินประเภทข้อ 5.3 ข้อ 5.4 และ ข้อ 5.6 ให้
เจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยงานจัดท างบเดือน แสดงฐานะการรับ
จ่ายเงินเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป 
    เมื่อสิ้นงวดการบัญชีให้จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลยัภายใน 60 วัน นับตัง้แต่วันบัญชีประจ าป ี
  35.3 ส าหรับเงินงบประมาณ ประเภทตามข้อ 5.5 ให้จัดท า
รายงานตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

  

 ข้อ 51  ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 
    รายงานงบการเงินประจ าปตีามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบงบ 

เดิม 
ข้อ 35.1 วรรค 2 ความว่า เมื่อถึงสิ้นงวดการบัญชี ให้กองคลัง
มหาวิทยาลยัและหรือหน่วยงานจดัท ารายงานการเงินประจ าปี เสนอ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิด
บัญชีประจ างวด 
 
เปลี่ยนแปลง 
ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสบิ
วันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 

หมวดที่ 7 
การตรวจสอบบัญช ี

หมวด 10 
การควบคุมและการตรวจสอบ 

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมวด 

 ข้อ 52  ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดใหม้ีระบบการควบคมุ
ภายในและการบรหิารงานดา้นต่างๆ โดยให้มีการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

หมวด 10 การควบคมุและตรวจสอบ  มีมากกว่าเดิม  
และ ตามข้อ 53 ระเบยีบเปิดใหม้กีารแต่งตั้งผูส้อบบัญชีภายนอก      
ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท  

 ข้อ 53  ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ และ
ให้ รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี  เพื่ อ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 
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    กรณีที่เห็นสมควร อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูส้อบบัญชีภายนอกท าการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
ก็ได ้

 ข้อ 54 หัวหน้าส่วนราชการอาจเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
ส่วนราชการในรอบปีงบประมาณ 

 

   ข้อ 55 นอกจากการตรวจสอบในข้อ 52 และข้อ 53 อธิการบดีจะสั่ง
ให้มีการตรวจสอบเงินและบัญชีของส่วนราชการในขณะหนึ่งขณะใด
เป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

 

 หมวดที่ 11  
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 56 การใช้จ่ายเงินรายได้ที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการและยังไม่แลว้
เสร็จ หรือกรณีที่ยังมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย ให้
ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจา่ย หรือระเบียบ ประกาศ 
ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการส าหรับเรื่องนั้นๆมาใช้บังคับแทน 

 

 ข้อ 57  ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามระเบยีบนี้ให้เสร็จสิน้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจาก
ที่ประกาศนี้มผีลบังคับใช้ 

 


