
 

 

 

                  

                       

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้  พ.ศ. 2545 

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

 

  โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ให้เป็นระเบียบ

ที่ให้ความคล่องตัวในการปฏบัิติย่ิงขึ้น และเอื้อต่อการบริหารและตรวจสอบ อาศัยอ านาจตามความ 

ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 11/2545 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

จึงให้วางระเบียบไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้  

พ.ศ.2545” 

 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสบิวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

        3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2536 

        3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2541 

        3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2541 

        3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2543 

        3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 

                  บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือความตกลงอื่นใดในส่วนที่ก  าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบัระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 

          “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

         “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

          “อธกิารบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

           “หน่วยงาน” หมายความว่า บัณฑติวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก 

ส านักงานอธกิารบดี ส านักงานวิทยาเขต และหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่คณะ และ 
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ให้หมายความถึงหน่วยงานที่ได้จัดต้ังข้ึนโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ได้รับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

          “ที่ประชุมคณบดี” หมายความว่า ที่ประชุมผู้บริหาร ซ่ึงมีอธกิารบดีเป็นประธาน 

รองอธกิารบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทยีบเทา่คณะ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้จัดต้ังข้ึน โดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย 

เป็นกรรมการ 

           “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความรวมถึง คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ

ส านัก หัวหน้าส านักงานอธกิารบดี หัวหน้าส านักงานวิทยาเขต หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทยีบเทา่คณะ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ได้จัดต้ังข้ึนโดยความเหน็ชอบของ 

สภามหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

                  “เงินรายได้” หมายความว่า รายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามความใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นตัวเงิน 

   “เงินทดรองจ่าย” หมายความว่า เงินรายได้ของหน่วยงาน ซ่ึงเบิกไปเพ่ือทดรอง

จ่ายหรือให้ยืมตามระเบียบเงินยืม 

   “เงินส ารองจ่าย” หมายความว่า เงินรายได้ของหน่วยงาน ซ่ึงเบิกไปเพ่ือใช้จ่าย

ตามงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

   “เงินบ ารุงมหาวิทยาลัย และ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า เงินที่

มหาวิทยาลัยจัดเกบ็จากนิสติหรือนักเรียน เป็นค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ รวมทั้งค่าปรับตาม

สญัญาการศึกษาที่นิสติหรือนักเรียน ท าไว้ต่อมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเกบ็

จากนิสติหรือนักเรียน 

   “เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรพิเศษ” หมายความว่า เงินบ ารุง

มหาวิทยาลัย เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้จากกจิกรรมทุกประเภท หลักสตูรก่อนวัยเรียน 

หลักสตูรที่เปิดสอนนานาชาติทุกระดับการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนภาคค ่าหรือเปิดสอนระดับ

บัณฑติศึกษา ในลักษณะโครงการที่จัดให้มีข้ึน 

   “เงินรายได้จากการบริหารงาน” หมายความว่า เงินส่วนแบ่ง เงินค่าชดเชย 

ค่าปรับ เงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน อนัเกดิจากการลงทุนตามข้อ 8 ค่าเช่าที่ 

ค่าธรรมเนียมการขอใช้อาคาร สถานที่ ค่าตรวจ ค่ารักษาพยาบาล เงินรายได้จากการจ าหน่ายผลิตผล 

ผลิตภัณฑต่์างๆ ทุกชนิด หรือรายได้อื่นๆ จากการด าเนินงาน 

“เงินที่ได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ” หมายความว่า เงินที่ได้รับจากการ 

ให้บริการทางวิชาการ การจ าหน่ายต าราเอกสาร การให้บริการทดสอบ การให้บริการห้องทดลอง 

ค่าธรรมเนียมการผลิตสื่อการสอน วีดิทศัน์ สิ่งพิมพ์ รายได้จากการจัดฝึกอบรม และรายได้อื่นๆ ที่ได้มา

จากการปฏบัิติงานด้านวิชาการ 

    “เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ” หมายความว่า เงินรายได้ที่เกิดข้ึนจาก

การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการโดยจัดท าเป็นโครงการ 

 
   “เงินอุดหนุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนที่ได้มาจากบุคคลหรือนิติบุคคลทั้ง 
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ในประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้จ่ายในการวิจัยหรือกจิการอื่นทั่วไป 

   “เงินทุนการศึกษา และเงินบริจาคอื่นๆ” หมายความว่า เงินซ่ึงมีผู้บริจาคให้แก่ 

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการอื่น ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 

   “เงินรับฝาก”หมายความว่า เงินต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้รับหรือ

ฝากไว้โดยมีเง่ือนไขหรือเวลาที่ต้องคืนเจ้าของตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาแล้วแต่กรณี 

 

ข้อ 5 ให้อธกิารบดีมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

          5.1 ออกระเบียบและแนวปฏบัิติ เพ่ือปฏบัิติตามระเบียบน้ี 

          5.2 วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาที่เกี่ยวกบัการปฏบัิติตามระเบียบน้ี 

          5.3 เสนอรายงานการเงินให้สภามหาวิทยาลัยทราบปีละ 1 คร้ัง 

 

หมวด 1 

ประเภทและการใช้เงินรายได้ 

 

ข้อ 6 ประเภทเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

        6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

         6.2 เงินบ ารุงมหาวิทยาลัย และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

         6.3 เงินรายได้จากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 

         6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 

         6.5 เงินที่ได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 

         6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ 

         6.7 เงินอุดหนุน 

        6.8 เงินรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และสทิธบัิตร 

        6.9 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วมลงทุน หรือการลงทุนจากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

        6.10 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ หรือการจัดหาประโยชน์ 

ในที่ราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใช้หรือจัดหาประโยชน์ 

        6.11 เงินทุนการศึกษาหรือเงินบริจาคอื่นๆ 

        6.12 เงินกองทุนคงยอดเงินต้นที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังข้ึนส าหรับ

มหาวิทยาลัยและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 

        6.13 เงินรับฝาก 

        6.14 รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

 

  

ข้อ 7 การใช้จ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังน้ี 
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         7.1 เงินรายได้ทุกประเภทตามที่เกดิจากการประกอบกจิกรรม หรือการบริหารงาน

ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 และ 6.14 ให้ใช้จ่ายตาม

ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองน้ันๆ ซ่ึงก าหนดโดยที่ประชุมคณบดี 

         กรณีที่ไม่มีระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เฉพาะหมวดค่าตอบแทน 

ใช้สอย และวัสดุ ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ 19 พิจารณาใช้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ในการปฏบัิติงานในหน้าที่ของหน่วยงานอย่างมีประสทิธภิาพ 

         7.2 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ 6.6 ให้ใช้จ่ายตาม

รายละเอยีดที่ได้รับอนุมัติในโครงการน้ันๆ ตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ 

         7.3 เงินรายได้ที่ได้มาในข้อ 6.7, 6.11, 6.13 ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ หรือ

ข้อตกลงของผู้ให้แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ 8 มหาวิทยาลัยอาจน าเงินรายได้ไปหาผลประโยชน์ได้ในขอบเขต ดังน้ี 

         8.1 ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 

         8.2 ซ้ือตัว๋เงินคลัง 

         8.3 ซ้ือพันธบัตร หรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกจิ 

         8.4 ซ้ือหุ้นกู้หรือตราสารอื่นๆ ของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกจิหรือธนาคารพาณชิย์ 

         8.5 น าเงินฝากธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

         8.6 ซ้ือหุ้นกู้หรือตราสารอื่นๆ ของเอกชนที่เช่ือถือได้ หรือหน่วยลงทุนในกจิการ

จัดการลงทุนที่เช่ือถือได้ ทั้งน้ี ในวงเงินไม่เกนิ 15% ของเงินรายได้ 

         8.7 น าไปหาผลประโยชน์ทางวิชาการ 

         ให้อธกิารบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งการได้ในข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 และ 8.6 

ส าหรับในข้อ 8.7 ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการพิจารณาจัดหาประโยชน์จากเงิน

รายได้ในวงเงินไม่เกนิ 50 ล้านบาท โดยให้น าเสนออธกิารบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ส่วนเงินที่เกนิ  

50 ล้านบาท ให้อธกิารบดีมีอ านาจสั่งการโดยความเหน็ชอบของที่ประชุมคณบดี 

         ในกรณีอื่นนอกจากน้ี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 

  ข้อ 9 การซ้ือ การจ้าง หรือการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวกบัการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ให้ถือ

ปฏบัิติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ 

 

  ข้อ 10 การก าหนดอตัราค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การสอบสวน การรักษาวินัย และ

การออกจากงานของลูกจ้างที่จ้างด้วยเงินรายได้ ให้น าระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลังเกี่ยวกบั

ลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    

 

การจ้างในอตัราที่สงูกว่าวุฒิ หรือการจ้างผู้เกษียณอายุ หรือการด าเนินการ 
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เกี่ยวกบัลูกจ้างที่จ้างด้วยเงินรายได้ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้อธกิารบดี โดยความ

เหน็ชอบของที่ประชุมคณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

   ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับกบัหน่วยงานหรือโครงการที่มี

ระเบียบหรือประกาศสภามหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 

 

หมวด 2 

การก าหนดอตัราจัดเกบ็และจัดสรร 

  

ข้อ 11 การก าหนดอตัราจัดเกบ็เงินรายได้มหาวิทยาลัยให้เป็นไปดังน้ี 

           11.1 เงินรายได้ตามประเภทในข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9,6.10 และ 

6.14 ให้เป็นอ านาจของที่ประชุมคณบดี โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

           11.2 เงินรายได้ตามประเภทในข้อ 6.4 และ 6.5 ให้อธกิารบดีหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ ในกรณีที่อัตราจัดเกบ็น้ันมีผลบังคับใช้เกนิกว่า 1 ปี ให้ท าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยโดยความเหน็ชอบของที่ประชุมคณบดี 

           11.3 เงินรายได้ตามประเภทในข้อ 6.6 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการน้ัน 

  

ข้อ 12 ให้อธกิารบดีมีอ านาจก าหนดส่วนแบ่งหรือจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมคณบดี 

 

หมวด 3 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 

 

  ข้อ 13 ให้ทุกหน่วยงานที่สงักดัมหาวิทยาลัย จัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ

หน่วยงานในส่วนรับผิดชอบเสนอต่ออธกิารบดี ก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างน้อย 60 วัน เพ่ือน าเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

           การต้ังงบประมาณหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัการใช้ที่ดิน 

 

ข้อ 14 การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ให้จัดท าตามปีงบประมาณ 

                    การจ าแนกประเภทรายจ่ายและวิธกีารงบประมาณ ให้ถือปฏบัิติตามแบบและ

วิธกีารของส านักงบประมาณโดยอนุโลม เว้นแต่อธกิารบดีจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 

  

 

ข้อ 15 การเปล่ียนแปลงรายการ การโอน การลดหรือเพ่ิม ส าหรับรายการที่เบิกจ่ายไม่ทนั 
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ให้น าไปเบิกจ่ายในปีถัดไป ยกเว้นรายการค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ขอกนัเงินข้ามปี หรือการหรือ

การด าเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวกับงบประมาณในแต่ละหน่วยงาน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ 19 

เป็นผู้อนุมัติด าเนินการภายในวงเงินที่มีอ านาจอนุมัติน้ัน 

            กรณีการโอนข้ามหน่วยงาน ให้ได้รับความเหน็ชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวด 4 

การจัดเกบ็เงินรายได้และการน าส่ง 

  

ข้อ 16  ให้มีเจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงานในหน่วยงานที่มีรายได้จาการด าเนินงานมี 

หน้าที่จัดเกบ็เงินรายได้ตามประเภทในข้อ 6 แล้วให้หน่วยงานเป็นผู้น าเงินรายได้ฝากไว้กบักองคลัง หรือ

ส านักงานวิทยาเขตในบัญชีเงินรายได้ของหน่วยงานเพียงบัญชีเดียว ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องการมีบัญชี

เงินรายได้มากกว่าหน่ึงบัญชี ให้อธกิารบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 

   ให้เจ้าหน้าที่การเงินประจ าหน่วยงานภายในสงักัดส านักงานอธกิารบดี มีหน้าที่

จัดเกบ็เงินรายได้ตามประเภทในข้อ 6 แล้วน าส่งกองคลังโดยถือว่าเป็นเงินรายได้ส านักงานอธกิารบดี 

   การน าเงินรายได้ที่จัดเกบ็ตามวรรคหน่ึง และวรรคสองไปใช้จ่ายในการใด ให้

ด าเนินการตามข้อ 13 

   เงินรายได้ประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้น าฝากธนาคารหรือสหกรณ์     

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ โดยให้เสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 

 

  ข้อ 17 เงินรายได้มหาวิทยาลัยทุกประเภทจะหักไว้จ่ายเพ่ือการใดก่อนน าส่งมิได้ ยกเว้น

กรณีที่ต้องหักตามข้อผูกพันตามกฎหมาย และให้ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลังโดยอนุโลม เว้นแต่อธกิารบดีจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  

  ข้อ 18 ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องเปิดบัญชีเพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม   

ข้อผูกพัน ให้เสนออธกิารบดีอนุมัติเป็นกรณีไป 

 

หมวด 5 

การเบิกจ่ายเงิน 

  

1ข้อ 19 อ านาจการอนุมัติด าเนินการ ตลอดจนอ านาจการสั่งจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่ายให้ 

เป็นไป ดังน้ี 

   19.1 หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธกิารบดี ภายในวงเงินไม่

เกนิคร้ังละ 1,000,000 บาท(หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

                                                 
1
 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549 ประกาศ  

ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2549 
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   19.2 รองอธกิารบดี ภายในวงเงินไม่เกนิคร้ังละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท

ถ้วน) 

   19.3 อธกิารบดีภายในวงเงินไม่เกนิคร้ังละ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

หากเกนิวงเงินดังกล่าวให้อธิการบดีสั่งอนุมัติและสั่งจ่ายเงินได้ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้       

สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

   การอนุมัติใช้จ่ายเงินตามข้อน้ีให้เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับความ

เหน็ชอบแล้ว 

 

  ข้อ 20 ให้หน่วยงานมีเงินรายได้ไว้เพ่ือการทดรองจ่ายได้ในวงเงินไม่เกนิ 1,000,000 

บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจากเงินรายได้ของหน่วยงานและให้น าฝากธนาคารหรือสหกรณ์      

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของบัญชีหน่วยงาน 

   ส าหรับเงินยืมประเภทอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของ

มหาวิทยาลัย 

 

  ข้อ 21 ให้หน่วยงานมีเงินส ารองจ่ายในวงเงินไม่เกนิ 10% ของเงินรายได้ของหน่วยงาน

ในขณะน้ัน ยกเว้นเงินรายได้ตามข้อ 6.6 และ 6.7 และกรณีที่มีความจ าเป็นในหมวดค่าใช้จ่ายลงทุน

สามารถขออนุมัติโอนเฉพาะรายการได้ 

 

  ข้อ 22 ให้กองคลังหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเงินของวิทยาเขตมีเงินสดไว้

เพ่ือจ่ายได้ไม่เกนิวันละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการเงินของ

หน่วยงานมีเงินสดไว้เพ่ือจ่ายได้ไม่เกนิวันละ 100,000 (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

 

ข้อ 23 การเบิกจ่ายเงินรายได้ ให้ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม เว้นแต่อธกิารบดีจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 

หมวด 6 

การเกบ็รักษาเงิน 

 

ข้อ 24 เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการรับจ่ายเงิน และการน าเงินฝากคลังให้ใช้วิธี 

โอนเงินผ่านธนาคารได้ 

 
ข้อ 25 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินตามข้อ 19 แต่งตั้งกรรมการเกบ็รักษาเงิน 

จ านวน 3 คน มีหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินกบัรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและบัญชีเงินสด พร้อมทั้งลงนาม

ก ากบัไว้เป็นหลักฐานทุกวันที่มีการเปล่ียนแปลงทางการเงิน 

  กรรมการเกบ็รักษาเงินให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

กรณีที่แต่งต้ังจากลูกจ้างให้มีการค า้ประกนัลูกจ้างน้ันด้วย 
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หมวด 7 

การบัญชีและรายงานการเงิน 

 

ข้อ 26 การท าบัญชีให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีการจัดเกบ็ และเบิกเงินรายได้ไปใช้จ่ายเป็น 

ผู้รับผิดชอบจัดท าบัญชี โดยอนุโลมตามระบบบัญชีภาครัฐ เว้นแต่อธกิารบดีจะได้ก าหนดระบบบัญชีเป็น

อย่างอื่น 

  หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี จะต้องเกบ็ไว้ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกแก่การ

ตรวจสอบ 

  ข้อ 27 ให้หน่วยงานที่มีการรับและจ่ายเงินรายได้ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการเงิน

ตามระบบบัญชีภาครัฐ และตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอให้อธกิารบดีทราบเป็นรายเดือนและ  

รายปี ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ให้หน่วยงานเจ้าของเงินทดรองจ่าย แจ้งยอดเงินทดรองจ่ายทุกวันสิ้นปี 

งบประมาณ 

 

หมวด 8 

การตรวจสอบ 

 

ข้อ 28  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือประเมินประสทิธผิล ประสิทธภิาพ  

ของการปฏบัิติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบน้ี และหรือระเบียบอื่นที่ออกตามระเบียบน้ี 

โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธใินการเข้าถึงข้อมูลในทุกระดับที่จ าเป็นเพ่ือการตรวจสอบและประเมินผล 

ข้อ 29  ให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินของทุก

หน่วยงาน รวมถึงการตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และให้เสนอ

รายงานต่ออธกิารบดี 

  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานใดเพ่ือ

รับรองงบการเงินได้ ในปีน้ันๆ อธกิารบดีอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เป็นผู้ตรวจสอบเฉพาะกรณีไปกไ็ด้ 

  

ข้อ 30 ให้หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรในทุกระดับที่มีฐานะเป็นผู้รับตรวจ มีหน้าที่ 

อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบทั้งด้านสถานที่ การจัดเตรียมเอกสาร การให้ข้อมูลและอื่นๆ ที่จ าเป็น

แก่ผู้ตรวจสอบภายในทุกเมื่อโดยไม่มีเง่ือนไข 

  กรณีที่ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรให้

ถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่ และให้พิจารณาโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี 

 

หมวด 9 

บทเบด็เตลด็ 



 9 

 

ข้อ 31 การปฏบัิติเกี่ยวกบัเงินรายได้ที่ได้ปฏบัิติก่อนระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็น 

การปฏบัิติถูกต้องตามระเบียบน้ี 

  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ก าหนดอตัราต่างๆ หรือการ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเพ่ือปฏบัิติตามระเบียบน้ี ให้น าระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ข้อก าหนดอตัรา

ต่างๆ หรือหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.

2536 และที่แก้ไขมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 ข้อ 32 ให้อธกิารบดีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

 

                                          (ลงนาม)  อ าพล เสนาณรงค์              

                    (นายอ าพล เสนาณรงค์) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   

 

 

 

 

 


