ตารางเปรียบเทียบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
กับ ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ระเบียบเดิม
ข้อ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534
ข้อ 2 ว่าด้วยการบังคับใช้ระเบียบ
*** ระเบียบเดิมมีทั้งหมด ดังนี้
(ฉบับที่ 1) พ.ศ 2534
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2553
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556

ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบใหม่ ฉบับ พ.ศ. .........
ข้อ 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิ
พ.ศ. ..........
ข้อ 2 ว่าด้วยการบังคับใช้ระเบียบ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๗) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ได้กาหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การเปลี่ยนแปลง
ตัดข้อความ คาว่า ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อท้ายทรัพย์สิน
.....

เดิม
“ คณะ” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ วิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงเป็น

“ คณะ” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ วิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าคณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ คณบดี” หมายความรวมถึง คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ ศูนย์ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น และประธานสภาอาจารย์
“ที่ประชุมผู้บริหาร” หมายถึง องค์ประชุมที่ประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และ
ประธานสภาอาจารย์
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการตามการแบ่ง
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้หมายความ
รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานหรือโครงการที่ตั้งขึ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
“เงินรายได้” หมายถึง เงินหรือทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
“ทรัพย์สิน” หมายถึง สิทธิ หรือ กรรมสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยมี
อานาจครอบครองตามกฎหมายรวมถึงผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยควรจะได้รับ
“เจ้าของรายได้” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ ผู้มีอานาจสั่งจ่าย” หมายถึง อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบ
อานาจให้

“ ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์
และส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าคณะ
ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะซึ่งจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน
และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ใน
กรณีของบุคลากรประเภทลูกจ้าง จะต้องได้รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการกองคลังโดยความเห็นชอบของอธิการบดีให้ทาหน้าที่
เกี่ยวกับเงินด้วย
“กรรมการเก็บรักษาเงิน” หมายความว่า กรรมการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่ง
คลังซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า บรรดาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่
เป็นกรรมสิทธิ์หรือที่อยู่ในความครอบครอง ปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช้ บริหารจัดการ และจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
“ ผู้มีอานาจสั่งจ่าย” หมายความว่า อธิการบดี หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบอานาจ
จากอธิการบดี

ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
วางหลักเกณฑ์แนวปฏิบัตเิ พื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวปฏิบตั ิให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้
ไม่ได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย
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“ ส่วนราชการ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ และ
ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทียบเท่าคณะซึง่
จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เดิม
“ คณบดี” หมายความรวมถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการ ศูนย์ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และประธานสภา
อาจารย์
เปลี่ยนแปลงเป็น
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการ และ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้ง โดยสภามหาวิทยาลัย
จากระเบียบเดิม
1) ไม่มีการนิยามคาว่า “เจ้าหน้าที่การเงิน
2) ไม่มีการนิยามคาว่า “กรรมการเก็บรักษาเงิน”
จากระเบียบใหม่
1) ไม่มีนยิ ามคาว่า “ที่ประชุมผู้บริหาร”
2) ไม่มีนยิ ามคาว่า “หัวหน้าหน่วยงาน”
3) นิยามคาว่า “เงินรายได้” มีความหมายเปลีย่ นไป
4) นิยามคาว่า “ทรัพย์สิน” มีความหมายเปลี่ยนไป
5) ไม่มีนยิ ามคาว่า “เจ้าของรายได้”
เพิ่มเติม
ให้อธิการบดีมีอานาจในการออกประกาศหรือคาสั่ง ได้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ หรือระเบียบนี้
ไม่ได้กาหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย

หมวดที่ 1
ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ประเภทที่มาของเงินรายได้
5.1 เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
5.2 เงินค่าธรรมเนียมจากการศึกษา
5.3 เงินรับฝาก
5.4 เงินทุนคณะที่เป็นรายได้
5.5 เงินอุดหนุนการวิจยั จากแห่งทุนภายนอก
5.6 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 ผู้มีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใด เดิม
กระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตาม หมวดที่ 1 ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ระเบียบนี้ หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทาการโดย
ปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง
เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 6 ผูม้ ีอานาจหรือหน้าที่ดาเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่ง
ผู้ใดกระทาการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทาการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทา
การโดยปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทั้งมี
พฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
หมวดที่ 2
หมวดที่ 2 ระเบียบใหม่ ตรงกับหมวดที่ 1 ระเบียบเดิม เพียงแต่
ประเภทและที่มาของรายได้
มีการแยกประเภทของการใช้เงินรายได้ไปไว้ใน หมวดที่ 4 รายจ่าย
โดยระเบียบใหม่ ในหมวดที่ 2 จะกล่าวถึงเฉพาะประเภทและที่มาของ
รายได้
ข้อ 7 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดงั นี้ เดิม
(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
การจาแนกประเภทที่มาของเงินรายได้มีทั้งหมด 6 ประเภท
(2) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาราย
ภาค ค่าหน่วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นทีเ่ รียก เปลี่ยนแปลง
เก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัย การจาแนกประเภทที่มาของรายได้ มี 8 ประเภท และถ้อยความของ
(3) เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
การจาแนกประเภทที่มาของรายได้เปลีย่ นไป
(3.1) เงินผลประโยชน์จากเงินทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
หรือเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(3.2) เงินค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าบริการ จากการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
(3.3) เงินอื่น ๆ ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด
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(4) เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้
หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
(5) เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(6) เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงิน
อื่นใดที่วิทยาลัยเรียกเก็บตามอานาจหน้าที่หรือตามสัญญาหรือข้อตกลง
ต่าง ๆ
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี ู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย
(8) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีขอผ่อนชาระหนีต้ ามวรรคหนึ่ง(6) ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง
(2) ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด
การเรียกเก็บเงินรายได้ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (3) ที่อาจกาหนดเป็น
อัตราที่แน่นอนได้ ให้มหาวิทยาลัยกาหนดโดยจัดทาเป็นประกาศมหา
วิทยาลัย กรณีที่ไม่อาจกาหนดเป็นอัตราที่แน่นอนได้ ให้ส่วนราชการ
เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณี
ประกาศอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ตามวรรคสอง ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ข้อ 5.3 เงินรับฝาก ได้แก่ เงินต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับ
ฝากไว้ เช่น เงินฝาก เงินมัดจา หรือเงินประกันสัญญา โดยมี
เงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตาม
เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลานั้น

ข้อ 9 เงินรับฝาก ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับฝากไว้ เช่น เงิน เพิ่มเติมข้อความ “ ให้นาความในหมวดว่าด้วยการรับ การนาส่ง และ
ฝาก เงินมัดจา หรือเงินค้าประกันสัญญา โดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ การเก็บรักษาเงินมาบังคับใช้โดยอนุโลม”
จะต้องจ่ายคืนให้แก่เจ้าของตามเงือ่ นไขหรือเงื่อนเวลานั้น ให้นาความใน
หมวดว่าด้วยการรับ การนาส่ง และการเก็บรักษาเงินมาบังคับใช้โดย
อนุโลม
ข้อ 10 การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7 ให้แก่ส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ ให้
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเบิ ก จ่ า ยเงิ น รายได้ ข องส่ ว นราชการ ที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ตามข้อ 10 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
การบริหารงบประมาณเงินรายได้และการเบิกจ่ายเงินรายได้
ตามวรรคหนึ่ง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการดาเนินการในนาม
ของส่วนราชการเท่านั้น
หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณเงินรายได้
และการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามวรรคสอง จะมอบอานาจหรือดาเนินการ
โดยหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
อธิการบดีและได้ดาเนินการตามข้อ 35 แล้ว
ข้อ 14. ในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นรีบด่วนต้องจ่ายเงินตาม ข้ อ 12 ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข อง
เดิม
ประเภทเงิน ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.4 โดยมิได้ตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย และมิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นแผนงบประมาณรายจ่ า ย
ข้อ 14
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิ ประจาปี ให้อธิการบดีมีอานาจนาเงินรายได้ของส่วนราชการไปใช้
แล้วให้นาเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ในการดาเนินการในกิจการใดๆของมหาวิทยาลัย และให้รายงาน
การเปลีย่ นแปลง
ทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มีการประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป
กรณีมคี วามจาเป็น ให้อธิการบดีมีอานาจนาเงินรายได้ของส่วน
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชการไปใช้ และให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุม
ถัดไป
หมวด 3
การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากเงินรายได้
ข้อ 29 คณะและส่วนราชการในมหาวิทยาลัย อาจนาเงินรายได้ ข้อ 13 มหาวิทยาลัยอาจจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากเงินรายได้ เดิม
ไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ภายในขอบเขต โดยความ
ในกรณีดังต่อไปนี้
สอดคล้องกับข้อ 29 ในระเบียบเดิม
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
ก. เงินรายได้
29.1 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจนาเงินรายได้ทไี่ ด้รับจัดสรรไปลงทุน การเปลี่ยนแปลง
29.2 ซื้อตั๋วเงินคลัง
เพื่อให้เกิดประโยชน์ภายในขอบเขต ดังนี้
ข้อ 13 ในระเบียบใหม่ ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
29.3 ฝากธนาคารประเภทฝากประจา หรือประเภทออม
(1) ฝากเงินในสถาบันการเงิน
จากเงินรายได้ ดังนี้
ทรัพย์ไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
(1.1) ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ก. เงินรายได้ มหาวิทยาลัยอาจนาเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรไปลงทุน
(1.2) ธนาคารพาณิชย์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ดังขอบเขต ตาม (1) (2) (3)
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29.4 ฝากธนาคารประเภทฝากประจา หรือประเภทออม
ทรัพย์และประเภทกระแสรายวันกับธนาคารพาณิชย์

หมวดที่ 1
ประเภทที่มาและการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 การใช้เงินรายได้ประเภทต่าง ๆ
7.1 เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สารองไว้ส่วนหนึ่ง
เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่เหลือให้ใช้จ่ายใน
เรื่องต่อไปนี้
7.1.1 เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการ
สอน
7.1.2 เพื่อการวิจยั
7.1.3 เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม
7.1.4 เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

(2) ซื้อตราสารหนี้ภาครัฐ ดังนี้
(2.1) พันธบัตรรัฐบาล
(2.2) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(2.3) พันธบัตรหรือหุ้นกูข้ องรัฐวิสาหกิจ
(2.4) ตั๋วเงินคลัง
(3) ลงทุนโดยวิธีอื่นใดโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ข. ทรัพย์สิน
(1) มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจนาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ไป
ลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
(2) การนาทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตาม (1) ให้
จัดทาสัญญาและหรือข้อตกลงตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับ
การพัสดุ

ข. ทรัพย์สิน
(1) มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจนาทรัพย์สินดังต่อไปนี้ไปลงทุน
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์
(1.1) อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(1.2) สังหาริมทรัพย์ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
(1.3) ทรัพย์สินอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการกาหนดอัตราผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการนาทรัพย์สินตามข้อ (ข) (1) ไปลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะกาหนดระเบียบไว้เป็นอย่างอื่น
(2) การนาทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตาม (1) ให้
จัดทาสัญญาและหรือข้อตกลงตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 3
รายจ่าย
ข้อ 14 การใช้จ่ายเงินรายได้ ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ เดิม
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย
จากระเบียบเดิม ข้อ 7 โดยข้อ 7.1 เงินผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยให้สารองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาฐานะทางการเงินของ
ข้อ 15 เว้นแต่ระเบียบนี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การใช้เงินรายได้ ให้ใช้ มหาวิทยาลัยที่เหลือให้ใช้จ่ายในเรื่องต่อไปนี้
จ่ายเพื่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
7.1.1 เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการ
หรือส่วนราชการ ดังนี้
สอน
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือ
7.1.2 เพื่อการวิจัย
ส่วนราชการ
7.1.3 เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม
7.1.4 เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
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7.1.5 เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ
7.1.6 เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ในการบริหารโรงพิมพ์ และ
การดาเนินงานสานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
7.2 ใช้จ่ายในส่วนที่งบประมาณแผ่นดินจัดสรรให้ไม่ได้หรือ
จัดสรรให้ไม่เพียงพอและรายจ่ายอื่นใดที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรจ่าย เพื่อประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
7.3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในเรื่อง
ต่อไปนี้
7.3.1 จ่ายคณะเพื่อเป็นเงินทุน
7.3.2 ใช้เพื่อการบริหารการศึกษาและบริการส่วนกลาง เช่น
เงินที่จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เงินอุดหนุนการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาชนบทสาหรับนักศึกษาและรายจ่ายอื่นใดที่
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
7.4 เงินรับฝาก ให้จ่ายคืนเจ้าของตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่
ต้องจ่ายคืน
7.5 เงินทุนคณะให้ใช้จ่ายในเรือ่ งต่อไปนี้
7.5.1 เพื่อการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย
7.5.2 เพื่อการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเพื่อส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
7.5.3 เพื่อการบริหารงาน
7.6 เงินอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก ให้จ่ายได้ตาม
ระเบียบทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
7.7 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น
7.7.1 เงินทุนการศึกษา ให้จา่ ยได้ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ
ทุนการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ทุนการศึกษาทีผ่ ู้
บริจาคกาหนดวัตถุประสงค์ให้จ่ายเป็นครั้งคราวเพื่อการใดการ
หนึ่ง โดยเฉพาะให้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

(2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร เช่น
ทุนการศึกษา-ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากร
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการ
เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา การให้ทุนการศึกษา
การจัดบริการให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
(8) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย
(9) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
(10) ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(11) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้นาระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องมา
บังคับใช้โดยอนุโลม หากไม่มีระเบียบกาหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดทา
เป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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7.1.5 เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ
7.1.6 เพื่อการจัดการทรัพย์สิน ในการบริหารโรงพิมพ์ และ
การดาเนินงานสานักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อสังเกต
1. ระเบียบใหม่ตาม หมวด 3 ข้อ 15 การใช้เงินรายได้ ให้
ใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ

7.7.2 เงินบริจาคที่ผู้บริจาคมิได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ให้จ่ายเพื่อ ข้อ 16 เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่กาหนดไว้
ในกรณีที่ผู้บริจาคมิได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้
การหนึ่งการใดโดยเฉพาะ ให้อธิการบดีพิจารณากาหนดแล้ว แจ้ง
สภามหาวิทยาลัยทราบ
อธิการบดีโดยคาแนะนาของหัวหน้าส่วนราชการออกคาสั่งกาหนด
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค

เดิม
1. เงินบริจาคทีผ่ ู้บริจาคมิได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ให้อธิการบดี
พิจารณากาหนดแล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
เปลี่ยนแปลง
1. เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคที่กาหนดไว้

ข้อ 17 เงินและหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้ตาม
ระเบียบนีโ้ ดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ต้องคืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสทิ ธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดให้คืนเจ้าของหรือผู้มสี ิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้น เว้นแต่ เงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาการรับเงินและหรือทรัพย์อื่นใดจะกาหนดให้ตกเป็นเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กาหนด

หมวดที่ 2
วิธีการงบประมาณ

หมวด 5
วิธีการงบประมาณ

การเปลี่ยนแปลง

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัย จัดสรรเงินรายได้เป็นงบประมาณประจาปี ข้อ 18 ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามปีงบประมาณแผ่นดิน
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายนก่อน
ปีงบประมาณ

เดิม
ข้อ 8 และ ข้อ 9 ตามระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ข้อ 9 ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีหนึ่ง
ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบใหม่ ข้อ 18 ให้ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
ปีงบประมาณแผ่นดิน สอดคล้องกับ ข้อ 9 ในระเบียบเดิม

ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัย จัดสรรเงินรายได้เป็นงบประมาณประจาปี ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนกันยายนก่อน
ประจาปีที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7 และที่
ปีงบประมาณ
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการตามข้อ 10 ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่จดั ทาตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ของส่วนราชการ เสนอต่อกองแผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ระเบียบใหม่ ข้อ 19 สอดคล้องกับ ข้อ 8 ในระเบียบเดิม โดย
ระเบียบใหม่ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดทาแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7
และที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการตามข้อ 10 ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิการประจาปีที่จดั ทาตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
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โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังกล่าวให้จดั ทาตามแบบที่
หรือของส่วนราชการ เสนอต่อกองแผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของ
มหาวิทยาลัยกาหนด
ทุกปี โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังกล่าวให้จดั ทาตามแบบ
ให้กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่าย ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ประจาปีตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตภิ ายในเดือนกันยายนของทุกปี
ข้อ 20 การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละ
แปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี
ในขณะเมื่อจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หากปรากฏว่า
เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมา
สมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอัน
จาเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคาขออนุมตั ิแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ด้วย
ข้อ 21 กรณีที่แผนงบประมาณเงินรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้ประจาปีใดประกาศใช้ไม่ทนั ปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ล่วงมาไป
พลางก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จาเป็นต่อการปฏิบัตริ าชการตามปกติ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปี
ที่ล่วงมา
ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องดาเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้
อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวและ
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมเี หตุจาเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพิ่มเติม ให้เสนอ
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ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็น
ประกอบการพิจารณารวมไวในคาขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีเพิ่มเติมด้วย
ข้อ 24 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจตั้งงบประมาณรายจ่ายที่
ระเบียบเดิม
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไว้เป็นทุน
-ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของเงินทุนสารองไว้
สารอง ทั้งนี้ ตามสัดส่วนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
เงินทุนสารองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) สมทบงบประมาณแผ่นดินหรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อ
ประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
(๒) ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น
หรือจัดซื้อที่ดิน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการ
ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
(๓) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
(๔) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่หน่วยงานนั้นมีข้อผูกพันที่
ต้องจ่ายคืน
(๕) การอันจาเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๖) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
การขอใช้หรือยืมเงินจากเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 25 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อจัดตั้งกองทุนของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจการ
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ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการ
ข้อ 11 การโอนหมวดรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามประเภทเงิน ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 และ ข้อ
5.4 ทาได้ดังนี้
11.1 การโอนหมวดรายจ่ายทุกประเภทยกเว้นหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
จานวนเงินที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
11.2 การโอนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้ในหมวดต่าง
ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ มาใช้เป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้อธิการบดีเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้
ต้องไม่เกินจารวนเงินที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่
ได้รับอนุมัติ

ข้อ 26 การโอนหมวดรายจ่ายทุกประเภท ให้ดาเนินการดังนี้
(1) การโอนงบประมาณภายใต้งบดาเนินงานในโครงการเดียวกัน
ของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
(2) การโอนงบประมาณภายใต้งบดาเนินงานทุกประเภท
นอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ
(3) การโอนหมวดรายรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าทีด่ ิน
และสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าสองล้านบาท ให้เสนอ
อธิการดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้าน
บาท ให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมตั ิ และกรณีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (1) (2) และ (3) ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 27 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีใดให้เบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการเจ้าของบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามภาระผูกพันนั้นได้
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ระเบียบใหม่ข้อ 26 สอดคล้องกับ ข้อ 11 ในระเบียบเดิม โดย
ระเบียบใหม่กาหนดไว้ดังนี้
(1) การโอนงบประมาณภายใต้งบดาเนินงานในโครงการเดียวกัน
ของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
(2) การโอนงบประมาณภายใต้งบดาเนินงานทุกประเภท
นอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย
การโอนหมวดรายรายจ่ายค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่าง ๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกรายการในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้มีการกาหนดวงเงินอนุมัติ ดังนี้
- กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าสองล้านบาท ให้เสนออธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ
- กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ
- กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการใดมิได้
เบิกจ่ายตามรายการที่กาหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจาก
เงินรายได้ประจาปี และมิได้ก่อหนีผ้ ูกพันงบประมาณไว้ ถ้ามีงบประมาณ
เหลือจ่าย ให้โอนเป็นเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
นั้น
หมวดที่ 3
การจัดเก็บเงินรายได้และการนาส่ง

หมวด 6
การรับ การนาส่ง และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ 29 การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกข้อมูลและ
การอื่นใด เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่
สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้
เป็นอย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลง

ข้อ 16 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อ ข้อ 30 เว้นแต่ระเบียบนี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินรายได้ทุกประเภท
การใดก่อนนาส่งมิได้
จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนาส่งกองคลังไม่ได้

ข้อแตกต่าง
ระเบียบใหม่ ข้อ 30 สอดคล้องกับระเบียบเดิม ข้อ 16

ข้อ 18 การรับเงินรายได้ทุกประเภท ต้องออกใบเสร็จรับเงินไว้ ข้อ 31 การรับเงินรายได้ทุกประเภท ให้ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็น
เป็นหลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ชาระเงิน และมีสาเนาติดไว้ หลักฐาน โดยมอบต้นฉบับให้ผู้ชาระเงินและมีสาเนาติดไว้กับต้นขั้ว ใน
กับต้นขั้ว
กรณีรบั โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้ออก
ใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับแจ้งจากผูโ้ อน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การรับเงินในวันที่ได้รับ
เงิน เว้นแต่การรับเงินภายหลังปิดบัญชีในวันทาการหรือใน
วันหยุดราชการ ให้บันทึกรายการนั้นอย่างช้าในวันทาการถัดไป

ระเบียบใหม่ข้อ 31 สอดคล้องกับระเบียบเดิมข้อ 18
และมีการเพิ่มเติมข้อความ โดย ให้เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์การรับเงินในวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่การรับเงินภายหลัก
ปิดบัญชีในวันทาการหรือในวันหยุดราชการ ให้บันทึกรายการนั้นอย่าง
ช้าในวันทาการถัดไป

ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเลขกากับมีเล่มที่และเลขที่ใบเสร็จเรียงลาดับไว้ทุกฉบับอยู่
ในความควบคุมของเจ้าของรายได้ โดยทาทะเบียนใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินซึ่งจะต้องมีลายมือชื่อของ
เจ้าหน้าที่รับเงินผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานนั้น

ข้อ 32 ใบเสร็จรับเงินจะต้องเป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษา
ให้กองคลังหรือส่วนราชการผูร้ ับเงินจัดทาทะเบียนควบคุม
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินซึ่งจะต้องมีลายมือชื่อ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รบั มอบหมายให้เป็นผูร้ ับเงิน
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ข้อ 19 การจัดเก็บเงินรายได้ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จดั เก็บ เว้นแต่ ข้อ 33 เงินรายได้ทมี่ หาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับไว้ให้ นาฝากเข้า
อธิการบดีจะมอบหมายให้ส่วนราชการใดเป็นผู้จดั เก็บ
บัญชีมหาวิทยาลัย ภายในวันเดียวกันกับ ที่รับเงินรายได้หรือภายในวัน
ทาการถัดไปเป็นอย่างช้า เว้นแต่เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ข้อ 20 หน่วยที่จัดเก็บในมหาวิทยาลัย นาส่งเงินรายได้ที่จัดเก็บได้ ราชการรับไว้ไม่เกินห้าพันบาทให้นาส่งกองคลังภายในสามวันทาการ
ไปยังแผนกเงินรายได้มหาวิทยาลัย 7 วันต่อครั้ง ตามปกติให้นาส่ง หรือตามคาสั่งอธิการบดี
ในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ แต่ถ้ามีเงินที่จัดเก็บได้รวมกัน
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ให้นาส่งแผนกเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อย่างช้าในวันทาการถัดไป
ข้อ 27 การรักษาเงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัย ให้มีกรรมการ ข้อ 34 การเก็บรักษาเงินคงเหลือของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ
เก็บรักษาเงินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกับงบเงินคงเหลือประจาวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนาม เก็บรักษาเงิน ประกอบด้วยข้าราชการหรือพนักงาน มหาวิทยาลัยสังกัด
กากับไว้เป็นหลักฐานทั้ง 3 คนทุกวัน
ส่วนราชการนั้น ๆ อย่างน้อยสามคนเป็นผู้ตรวจสอบเงินกับงบเงิน
เงินสด ให้กองคลังของมหาวิทยาลัยเก็บเงินสดไว้สารองจ่าย
คงเหลือประจาวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนามกากับไว้เป็นหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมากไม่เกิน 50,000 บาท เว้นแต่เงินสด ทั้งสามคนทุกวัน
ซึ่งเบิกมาเพื่อจ่ายเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ
ให้คณะบดีเป็นผู้กาหนดเงินสดสารองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของคณะ
ได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 25,000 บาท
สาหรับการรักษาตัวเงินคงเหลือของคณะ ให้กรรมการเก็บรักษา
เงินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณบดีแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบเงินกับงบ
เงินคงเหลือประจาวัน และบัญชีเงินสดพร้อมทั้งลงนามกากับไว้
เป็นหลักฐานทั้ง 3 คนทุกวัน
หมวดที่ 4
หมวด 7
การสั่งจ่ายเงิน
การก่อหนี้ผูกพัน และการสั่งจ่ายเงิน
ข้อ 21 อานาจการก่อหนีผ้ ูกพัน และอานาจการสั่งจ่ายเงินเป็น ข้อ 35 อานาจการก่อหนีผ้ ูกพันหรือการอนุมัตจิ ่ายเงินรายได้ เป็น
อานาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจมอบหมายให้รอง
อานาจของอธิการบดี
อธิการบดี คณบดี มีอานาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินจานวนเงินที่
การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมตั จิ ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่ง
อธิการบดีสามารถสั่งจ่ายได้ โดยปฏิบัติดังนี้
อธิการบดีอาจมอบอานาจให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือ
21.1 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้
หัวหน้าส่วนราชการให้ดาเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยตามข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินตาม
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ในระเบียบใหม่ข้อ 34 สอดคล้องกับข้อ 27 ในระเบียบเดิม

การเปลี่ยนแปลง
ข้อ 35 ในระเบียบใหม่ สอดคล้องกับระเบียบเดิมในข้อ 21 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 โดยอานาจการก่อหนีผ้ ูกพัน
หรือการอนุมตั ิจ่ายเงินเป็นอานาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจ
มอบอานาจให้รองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ ในวงเงินอนุมัติ ดังนี้

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
อธิการบดีอาจมอบอานาจการก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้กับรองอธิการบดีได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และให้ผู้ช่วยอธิการบดีได้ครั้งละไม่เกิน
500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
21.2 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะ/
สานัก/วิทยาลัย หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
ได้รับจัดสรรตามข้อ 8 ให้ คณบดี ผู้อานวยการ หรือหัวหน้าส่วน
งานนั้น ๆ เป็นผู้อนุมัตจิ ่ายเงินตามกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัตไิ ด้ครั้งละไม่เกิน 500,000
บาท (ห้าแสนบาท)
ทั้งนี้ อธิการบดีอาจมอบอานาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันหรือ
การอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวให้กับรองหัวหน้าส่วนราชการตามคา
เสนอแนะของหัวหน้าส่วนงาน ได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)”
21.3 การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของคณะ/
สานัก/วิทยาลัย หรือส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ง
ได้รับเงินจัดสรรตามข้อ 8 เกินกว่า 500,000 บาท(ห้าแสนบาท)
ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ”
ข้อ 22 อานาจการก่อหนี้ และอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยตามข้อ 21 ให้รวมถึงอานาจสั่งจ้างหรือการ
สั่งซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการ
พัสดุโดยอนุโลม

(1) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
(1.1) รองอธิการบดี มีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินสองล้านบาท
(1.2) ผู้ช่วยอธิการบดีมีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(2) เงินรายได้ส่วนราชการ
(2.1) หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินห้าแสนบาท
(2.2) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์จะมอบอานาจการอนุมัติ
ตามวรรคสอง (2) (2.1) ให้เสนอต่ออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาออกคาสั่ง
มอบอานาจ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอานาจจะต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
หัวหน้าส่วนราชการ และให้มีอานาจการอนุมัตไิ ด้ครั้งละไม่เกินหนึ่งแสน
บาท

(1) เงินรายได้มหาวิทยาลัย
(1.1) รองอธิการบดี มีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินสองล้านบาท
(1.2) ผู้ช่วยอธิการบดีมีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งล้านบาท
(2) เงินรายได้ส่วนราชการ
(2.1) หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจอนุมัติได้ครั้งละไม่เกินห้าแสน
บาท
(2.2) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประสงค์จะมอบอานาจการอนุมัติ
ตามวรรคหนึ่ง 2 (2.1) ให้เสนอต่ออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาออกคาสั่ง
มอบอานาจ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอานาจจะต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
หัวหน้าส่วนราชการ และให้มีอานาจการอนุมัตไิ ด้ครั้งละไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท

ข้อ 36 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือของส่วน
ราชการ ให้ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยอนุโลม
เว้นแต่ สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เดิม
อานาจการก่อหนี้ และอนุมัติจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อ 21 และให้
รวมถึงการสั่งจ้างหรือสั่งซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจ้างและการพัสดุ
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เปลี่ยนแปลง
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐโดยอนุโลม

เพิ่มเติม เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 30 การจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัตดิ ังนี้
30.1 การจ่ายเงินเดือนและเงินค่าจ้างให้จ่ายตามอัตราในบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และตาม
คาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือที่ออกเพิ่มเติม
30.2 การถอนเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจาเดือน ให้ถอนได้ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงิน 1 วัน และให้จ่าย
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ ในกรณีที่เห็นสมควรอาจเลื่อน
วันจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างไปจ่ายในวันทาการของเดือนถัดไปก็ได้
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
30.3 การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรณีบรรจุใหม่ เลื่อนขั้น
เงินเดือน พักงาน หรือเลิกจ้าง ให้แนบสาเนาคาสั่งนั้น ๆ แล้วแต่
กรณี ประกอบการเบิกจ่าย

ข้อ 37 การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และเงินประจา
ตาแหน่ง จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบตั ิดังนี้
(1) การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้จ่ายตามอัตราในบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างจากเงินรายได้และตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย
(2) การถอนเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจาเดือน ให้ถอน
ล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหนึ่งวัน และให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันที่ยี่สิบห้าและไม่เกิน
วันสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ
ในกรณีที่เห็นสมควร อาจเลื่อนวันจ่ายเงินและค่าจ้างไปจ่ายในวันทา
การเดือนถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(3) การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรณีมีการแต่งตั้งบรรจุใหม่ เลื่อนขั้น
เงินเดือน พักงาน หรือเลิกจ้าง ให้แนบสาเนาคาสั่งนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
ประกอบการเบิกจ่าย

ข้อ 32 การจ่ายเงินอื่น ๆ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่สภา
มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัตติ าม
ระเบียบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม

ข้อ 38 การจ่ายเงินอื่น ๆ จากเงินรายได้ ให้อนุโลมปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะกาหนดระเบียบไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีปรากฏเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้ตาม
วรรคหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดระเบียบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ไว้
เป็นการเฉพาะ และสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถกาหนดระเบียบได้
ทันเวลาการจ่ายเงินรายได้ ให้อธิการบดีอนุมตั ิจ่ายเงินรายได้ในกิจการ
นัน้ ๆ ไปก่อน และรายงานเหตุผลและความจาเป็น รวมทั้งหลักฐานการ
จ่ายเงินอย่างละเอียดชัดเจนให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุม
ครั้งถัดไป
การอนุมัตจิ ่ายเงินรายได้โดยอธิการบดีตามวรรคสอง ให้มีอานาจ
อนุมัติจ่ายได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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เดิม
1. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างจากเงินรายได้และตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือที่ออก
เพิ่มเติม
2. การถอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนให้ถอนล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหนึ่ง
วัน และให้จ่ายภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้น ๆ
เปลี่ยนแปลง
1. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างจากเงินรายได้และตามคาสั่งของมหาวิทยาลัย (ตัดคาว่า
หรือที่ออกเพิ่มเติม) ออก
2. การถอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนให้ถอนล่วงหน้าก่อนวันจ่ายหนึ่ง
วัน และให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันที่ยี่สิบห้าและไม่เกินวันสิ้นเดือนของวัน
นั้น ๆ
เดิม
การจ่ายเงินกาหนดให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ปฏิบัตติ ามระเบียบและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกาหนดโดยอนุโลม
เปลี่ยนแปลง
1. การจ่ายเงินอื่น ๆ จากเงินรายได้ ให้อนุโลมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยจะกาหนดระเบียบไว้เป็นอย่างอื่น
2. หากไม่ได้กาหนดระเบียบไว้ และสภาไม่สามารถออกกาหนด
ระเบียบได้ทันเวลาการจ่ายเงิน ให้อธิการบดีอนุมัติจา่ ยเงินรายได้ใน
กิจการนั้นไปก่อนแล้วรายงานเหตุผลและความจาเป็นรวมทั้งหลักฐาน
การจ่ายเงินอย่างละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ถัดไป และให้อานาจการอนุมัติจ่ายได้ไม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท

ข้อ 23 การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบตั ิดังนี้
23.1 ตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรงต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงิน
สด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
23.1 การออกเช็คสั่งจ่าย ให้ปฏิบัติตามข้อ 31
23.3 เมื่อลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คแล้ว ให้ประทับตราคาว่า
“จ่ายเงินแล้ว” ในเอกสารขอรับชาระเงินทุกฉบับ

ข้อ 39 การจ่ายเงินรายได้ให้กระทาต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ
สั่งจ่ายแล้ว และให้ปฏิบตั ิดังนี้
(1) ให้จ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงเท่านั้น
(2) กรณีที่ไม่อาจดาเนินการตาม (1) จะต้องขออนุมัติพร้อมทั้งแสดง
เหตุจาเป็นจากผูม้ ีอานาจสั่งจ่าย และให้จ่ายได้เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้ว

ข้อ ๒๖. การลงนามในเช็คสั่งจ่าย ให้มีผู้ลงนาม 2 คน ในจานวน
4 คน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีซึ่งได้รับ
มอบหมาย และหัวหน้ากองคลังมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่อธิการบดี
แต่งตั้งเป็นผูล้ งนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ตามเงื่อนไขที่อธิการบดี
กาหนดไว้กับธนาคาร
สาหรับการสั่งจ่ายเช็คโดยคณะ ให้ผู้มีอานาจลงนามสั่ง
จ่ายเช็ค 2 คน ในจานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วยคณบดีหรือรอง
คณบดีซึ่งได้รบั มอบหมาย และบุคคลหนึ่งบุคคลใดในจานวน 2
คน ที่คณบดีแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกันตามเงื่อนไขที่
คณบดีกาหนดไว้กับธนาคาร

ข้อ 40 การสั่งจ่ายเช็คจากเงินรายได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
ก. ผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค
(๑) กรณีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีอานาจลงนาม
เปิดบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยจานวนอย่างน้อย ๒ คน ใน ๔ คน
ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
หนึ่ง กับผู้อานวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้
ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคาร
(๒) กรณีเงินรายได้บัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ ให้ผู้มี
อานาจลงนามเปิดบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการจานวนอย่างน้อย ๒
คน ใน ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการฝ่ายหนึ่ง กับผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายอีกฝ่ายหนึ่ง เป็น
ผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกัน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้กับธนาคาร
ข. วิธีการสั่งจ่ายเช็ค
(๑) ให้ อ อกเช็ ค สั่ ง จ่ า ยในนามเจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
โดยตรง โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ”ออก และขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงิน
เท่านั้น
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เดิม
1. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
ต่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงิน เว้นแต่มีความจาเป็นต้องจ่ายเงินสด
เปลี่ยนแปลง
1. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรบั เงินโดยตรงเท่านั้น (กรณีมีความ
จาเป็นจะไม่มีการจ่ายเงินสด)
2. กรณีไม่สามารถจ่ายเงินได้ตาม (1) ต้องขออนุมัติพร้อมแสดง
เหตุผลความจาเป็นจากผู้มีอานาจสั่งจ่าย และจะจ่ายได้เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว

(๒) ให้เขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้
ชิดคาว่า “บาท” และขีดเส้นไว้หน้าจานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคาว่า
“หรือผู้ถือ” ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีช่องว่างเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินหรือชื่อ
บุคคลอื่นเพิ่มเติมได้
(๓) เมื่อผู้มีอานาจลงนามในเช็คได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค
แล้ว ให้ประทับตราที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแล้วในเอกสารขอรับชาระเงิน
(๔) ห้ามมิให้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มี
การเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ออกเช็ค และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
ค. การควบคุมการสั่งจ่ายเช็ค
ให้กองคลังและส่วนราชการ จัดทาสมุดควบคุมการสั่งจ่าย
เช็คโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขเช็ค ชื่อผู้รับเงินตามเช็ค และ
จานวนเงิน แยกตามบัญชีเดินสะพัดที่สั่งจ่าย
ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินทุกรายการต้องบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และ
ตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน
ข้อ 42 การจ่ายเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงิน ซึ่งผู้รบั
เงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือ เอกสารอื่นใดทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นหลักฐานการจ่าย การจ่ายเงินเพื่อเข้าบัญชี
ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มสี ิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบเป็น
หลักฐานการจ่าย
ข้อ ๔3 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
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(๔) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ ๔4 กรณีการจ่ายเงินรายใด ซึง่ ตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผรู้ ับเงินลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ 45 กรณีการจ่ายได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ ๔3 ให้ทาใบรับรองการจ่ายเงิน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ
เบิกจ่ายเงิน และเมื่อมีการเบิกจ่ายแล้วให้ผู้จ่ายเงินทาใบสาคัญรับเงิน
และลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการจ่าย
ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
แทนได้ ในกรณีที่ไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ทา
ใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจ
ขอสาเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนาใบเสร็จรั บเงินนั้น
มาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นามาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนออธิการบดี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว ให้ ใ ช้ ใ บรั บ รองนั้ น เป็ น
หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้
จ่ายเงินนั้น ทาใบสาคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็น
หลักฐานการจ่าย
ข้อ 46 การเปิดและปิดบัญชีเงินฝาก การฝากเงินหรือถอนเงิน ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย
ให้อธิการบดีเป็นผู้ขอเปิดบัญชีของมหาวิทยาลัย
ผู้ มี อ านาจลงนามบั ญ ชี เ งิ น ฝากของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย อธิการบดีและหรือรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่มี
หน้าที่กากับดูแลกองคลัง รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับ
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มอบหมาย ผู้อานวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่การเงินผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย
ข. บัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ
หากส่วนราชการมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากใน
นามส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการจะต้องยื่นคาขออนุมัติและแสดง
เหตุจาเป็นพร้อมทั้งระบุชื่อผู้มีอานาจลงนามบัญชีเงินฝากต่ออธิการบดี
และให้เปิดบัญชีได้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ผู้ มี อ านาจลงนามบั ญ ชี เ งิ น ฝากในนามส่ ว นราชการ
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้รับ
มอบหมาย และผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายจานวน ๒ คน
ค. การนาเงินเข้าฝากเงินหรือรับเงินถอนจากธนาคาร
การน าเงิ น รายได้ เ ข้ า ฝากหรื อ การรั บ เงิ น ถอนจาก
ธนาคาร ให้ ด าเนิ น การโดยกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
การเงินซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
การเปิดบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง อธิการบดีอาจ
กาหนดเป็นเงื่อนไขให้ระบุวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชีนั้นด้วยก็ได้
ง. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากในนามส่วนราชการ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้อนุมตั ิ
หมวด 8
การเบิกจ่ายเงินยืม
ข้อ 47 ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 35 เป็นผู้มีอานาจอนุมัติ ระเบียบเดิมไม่ได้เขียนไว้เรื่องการเบิกจ่ายเงินยืม
การจ่ายเงินยืม
ข้อ 48 การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทาสัญญาการยืมเงิน
และผูม้ ีอานาจได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้ว
เท่านั้น
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หมวดที่ 6
การทาบัญชีและรายงานการเงิน
ข้อ 34 การทาบัญชี
เงินประเภทตามข้อ 5 ให้อนุโลมใช้ระบบบัญชีราชการ ในกรณี
ที่มิได้กาหนดไว้ในระบบบัญชีราชการ ให้ใช้ระบบบัญชีทั่วไป
หลักฐานการลงบัญชี ต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อการ
ตรวจสอบ

หมวด 9
การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
ข้อ 49 ให้กองคลังและส่วนราชการ เก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี
และทะเบียนทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ
ระยะเวลาการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี และทะเบียน
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสารบรรณและคาสั่งอื่นใดของทางราชการ

มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมวด เป็น “การจัดทาบัญชีและรายงาน
ทางการเงิน”
เดิม
ให้เก็บหลักฐานการลงบัญชีไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

เปลี่ยนแปลง
ให้เก็บหลักฐานการเงิน การบัญชี ไว้ในที่ปลอดภัยอยู่ในสภาพดีเพื่อ
สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ และคาสั่งอื่นใดของทางราชการ
ข้อ 35 การจัดทารายงานลงบัญชี ให้จัดทาโดยแสดงผลการ
ข้อ 50 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดทารายรับ-รายจ่ายและฐานะ เดิม
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามความเป็นจริง
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการเป็นประจาทุกเดือน ข้อ 35 ให้กองคลังและหรือหน่วยงานที่มีการรับจ่ายเงิน รักษาเงิน
โดยใช้เกณฑ์เงินสด
เสนออธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณีภายในวันที่ยี่สบิ ของ รวบรวมจัดทางบเดือนแสดงฐานะการเงิน และรับจ่ายเงิน เสนอหน่วย
35.1 สาหรับเงินประเภทตามข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ เดือนถัดไป
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทุกเดือนภายในวันที่ 20 ของ
5.6 ให้กองคลังของมหาวิทยาลัยและหรือหน่วยงานที่มีการรับ
ให้ส่วนราชการจัดทารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นรายไตร เดือนถัดไป
จ่ายเก็บเงิน รักษาเงิน รวบรวมจัดทางบเดือนแสดงฐานะการเงิน มาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อคณะกรรมการประจา
และการรับจ่ายเงิน เสนอหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย หน่วยงานทุกไตรมาส
เปลี่ยนแปลง
ทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
ให้กองคลังจัดทารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วน 1. ให้กองคลังและส่วนราชการจัดทารายรับรายจ่ายและฐานะทางการ
เมื่อถึงสิ้นงวดการบัญชี ให้กองคลังมหาวิทยาลัยและหรือ ราชการเป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพื่อเสนอต่อคณะ เงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการเป็นประจาทุกเดือนเสนอ
หน่วยงานจัดทารายงานการเงินประจาปี เสนอหน่วยตรวจสอบ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอสภา
อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
ภายในให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้ส่วนราชการจัดทารายงานทางการเงินของส่วนราชการ เป็นราย
งวด
รายงานทางการเงินตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะ ไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เสนอต่อคณะกรรมการประจา
หากหน่วยงานมีโครงการหรืองานใดซึ่งดาเนินการเป็นครั้ง
ทางการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน และหมายเหตุประกอบงบ
หน่วยงานทุกไตรมาส
คราวแต่ละคราวไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ให้หน่วยงานนั้นจัดทา
รายงานการรับจ่ายเงินส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในของ
3. ให้กองคลังจัดทารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วน
มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการดาเนินโครงการ
ราชการเป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพื่อเสนอต่อ
หรืองานแต่ละคราว
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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35.2 สาหรับเงินประเภทข้อ 5.3 ข้อ 5.4 และ ข้อ 5.6 ให้
เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานจัดทางบเดือน แสดงฐานะการรับ
จ่ายเงินเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
เมื่อสิ้นงวดการบัญชีให้จัดทารายงานการเงินประจาปีเสนอ
มหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วันบัญชีประจาปี
35.3 สาหรับเงินงบประมาณ ประเภทตามข้อ 5.5 ให้จัดทา
รายงานตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดทารายงานงบการเงินประจาปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ
รายงานงบการเงินประจาปีตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบ

หมวดที่ 7
การตรวจสอบบัญชี

เดิม
ข้อ 35.1 วรรค 2 ความว่า เมื่อถึงสิ้นงวดการบัญชี ให้กองคลัง
มหาวิทยาลัยและหรือหน่วยงานจัดทารายงานการเงินประจาปี เสนอ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ตรวจสอบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันปิด
บัญชีประจางวด
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดทารายงานงบการเงินประจาปี
ของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบ
วันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมวด

หมวด 10
การควบคุมและการตรวจสอบ
ข้อ 52 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการจัดให้มีระบบการควบคุม
หมวด 10 การควบคุมและตรวจสอบ มีมากกว่าเดิม
ภายในและการบริหารงานด้านต่างๆ โดยให้มีการประเมินความเพียงพอ และ ตามข้อ 53 ระเบียบเปิดให้มกี ารแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีภายนอก
และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามมาตรฐาน ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท
การควบคุมภายในที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
ข้อ 53 ให้หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการประจาปีงบประมาณ และ
ให้ ร ายงานผลการตรวจสอบต่ อ อธิ ก ารบดี เพื่ อ เสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ
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กรณีที่เห็นสมควร อธิการบดีอาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีภายนอกทาการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ
ก็ได้
ข้อ 54 หัว หน้าส่วนราชการอาจเสนออธิก ารบดีแต่งตั้ งผู้สอบบัญ ชี
ภายนอกทาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
ส่วนราชการในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 55 นอกจากการตรวจสอบในข้อ 52 และข้อ 53 อธิการบดีจะสั่ง
ให้มีการตรวจสอบเงินและบัญชีของส่วนราชการในขณะหนึ่งขณะใด
เป็นกรณีพิเศษก็ได้
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 56 การใช้จ่ายเงินรายได้ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้ว
เสร็จ หรือกรณีที่ยังมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย ให้
ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย หรือระเบียบ ประกาศ
ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสาหรับเรื่องนั้นๆมาใช้บังคับแทน
ข้อ 57 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ดาเนินการตามระเบียบนี้ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจาก
ที่ประกาศนี้มผี ลบังคับใช้
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