
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 

วาดวย  การบริหารการเงิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

------------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการบริหารการเงิน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการบริหาร
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ  ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   
 ขอ  ๓   บรรดาขอความในขอบังคับ และระเบียบอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้ 

"มหาวิทยาลัย"   หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“หนวยงาน”  หมายความวา   สวนราชการของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง  และใหหมายความรวมถึงหนวยงานหรือ
โครงการที่มิใชสวนราชการแตไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนพิเศษ  และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให
ดําเนินการรับจาย   และ/หรือเก็บรักษาเงิน  เพื่อกิจการของหนวยงาน หรือโครงการนั้นได 

“นายกสภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อธิการบดี”   หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“หัวหนาหนวยงาน”   หมายความวา    ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 
“หัวหนางานการเงิน”    หมายความวา   หัวหนางานการเงินของมหาวิทยาลัยหรือผูที่อธิการบดี

แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่หัวหนางานการเงินของหนวยงาน 
 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
 
 

/หมวด  ๑ . . .  



 ๒ 
 

หมวด ๑ 
การรับและการเก็บรักษาเงิน 

 
ขอ  ๖  การรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตองออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัย

กําหนดและเก็บไวเปนหลักฐาน 
ใหหัวหนางานการเงินของมหาวิทยาลัย จัดทําทะเบียนใบเสร็จรับเงิน  และหลักฐานการเบิกจาย

ใบเสร็จรับเงินไวดวย 
ขอ ๗ ใหหัวหนางานการเงินนําเงินตามขอ ๖  ฝากธนาคารที่เปนธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือ

ธนาคารพาณิชยในวันนั้นหรือวันทําการถัดไป 
 ขอ  ๘  หัวหนางานการเงินของมหาวิทยาลัย  อาจเก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายได  ไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หัวหนาการเงินหนวยงานอื่น ๆ อาจเก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายไดไมเกนิหาหมืน่บาท 
 ใหอธิการบดแีตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอยสามคน ทําหนาทีต่รวจสอบเงนิสดคงเหลือ
ตามบัญชีคงเหลือประจําวันและบัญชีเงินสด   และลงนามกํากับไวเปนหลักฐานใหตรวจสอบไดทุกวัน 
 ขอ  ๙  การรับเงิน   การเก็บรักษาเงินและการทําบัญชี  ใหเปนไปตามที่ขอบังคับนี้กําหนด     
ในกรณีที่ไมอาจนําขอบังคับดังกลาวมาบังคับได  ใหนําระเบียบและขอปฏิบัติของกระทรวงการคลัง       
วาดวยการรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการทําบัญชีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๐  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํารายงานรายรับ  รายจาย และฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานเปนประจําทุกเดือน   เสนอตออธิการบดีภายในวันที่  ๒๐  ของเดือนถัดไป 
 แบบและวิธีการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  ๑๑ ใหอธิการบดีจัดทํางบการเงินประจําปรายงานตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

หมวด ๒ 
วิธีการงบประมาณ 

 

 ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัยเปนคาใชจาย  
ในการบริหารและดําเนินงาน   ตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๗  และภาระหนาที่ตามมาตรา  ๘  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   ในวงเงินไมเกินรอยละ  ๘๐  ของงบประมาณรายได
ของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณนั้น    เสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันกอนสิ้น
ปงบประมาณ 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่จะตองจัดสรรงบประมาณรายไดในสวนที่กันไวรอยละ ๒๐  
ของรายไดประจําปงบประมาณนั้น  มหาวิทยาลัยอาจจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติก็ได 

/ขอ  ๑๓ . . . 



 ๓ 
 

 ขอ  ๑๓   งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  อาจใหมีงบกลางดวยก็ได 
 ขอ ๑๔ มหาวิทยาลัยอาจขอตั้งงบประมาณรายจายขามปได  ในกรณีที่ไมอาจเบิกจาย     
งบประมาณใหเสร็จสิ้นตามโครงการที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไดในปงบประมาณนั้น 
 ขอ  ๑๕  งบประมาณรายจายประจําปใด  ถาไมอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยไดกอนวันเริ่ม
ปงบประมาณเงินรายได   อธิการบดีอาจสั่งใหสวนราชการตาง ๆ  ดําเนินการตามรางเอกสาร
งบประมาณไปพลางกอนได  ทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงินที่เคยไดรับอนุมัติในปที่ผานมา 
 ขอ  ๑๖   การกําหนดหมวดรายจาย    การถัวเฉลี่ยจาย   การเปลี่ยนแปลงรายจาย   และการโอน
หมวดรายจาย   และการกันเงินงบประมาณไวจายเหล่ือมปใหขอความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย     

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยอาจมอบอํานาจใหอธิการบดีอนุมตัิตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได 
 ขอ  ๑๗  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยนอกจากรายจายประจําป  และเงนิงบประมาณเหลือจายให
เปนเงินคงคลงั   ทั้งนี้ไมรวมเงินรายไดทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือมีระเบียบปฏบิัติเกี่ยวกับการใชจาย
ไวเปนการเฉพาะ 
 การใชเงินคงคลังมหาวิทยาลัยอาจจะดําเนินการไดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   
ทั้งนี้  หนวยงานใดดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเงิน
งบประมาณเหลือจายเปนเงินคงคลังใหถือวาเงินนั้นเปนเงินคงคลังสะสมของหนวยงานนั้น 
 

หมวด ๓ 
การจายเงิน   วิธีการจายเงิน 

 

ขอ  ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยใชจายเงินรายไดตามวัตถุประสงคตามมาตรา  ๗  และภาระหนาที่ตาม
มาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในวงเงินที่เปนอํานาจของนายก
สภามหาวิทยาลัย 

การสั่งจายเงินตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  และใหจายเปนเช็คในนามเจาหนี้
หรือผูรับเงิน  จายเปนเงินสด   หรือจายดวยวิธีอ่ืนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 

ขอ   ๒๐  การออกเช็คสั่งจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ใหปฏิบัติดังนี้ 
 (๑)  ในกรณี  ซ้ือ  เชา  หรือจางทําของ   ใหออกเช็คขีดครอมสั่งจายในนามเจาหนี้   โดยขีดฆา
คําวา  “หรือตามคําส่ัง”   หรือ  “หรือผูถือ”   ออก 
 (๒)  การจายเช็คในกรณีอ่ืน ๆ  นอกจากกรณีตามขอ (๑)  ใหออกเช็คขีดครอมสั่งจายในนาม 
เจาหนี้หรือผูรับเงิน  โดยขีดฆาคําวา  “หรือตามคําส่ัง”  หรือ  “หรือผูถือ”  ออก 
 (๓)  ในกรณีมหาวิทยาลัยตองการขอรับเงินสดมาจาย  ใหออกเช็คคําสั่งจายในนามฝายการเงิน
และขีดฆาคําวา  “หรือตามคําส่ัง”  หรือ  “หรือผูถือ”  ออก 
 

/(๔)  กรณีขีดฆา . . . 



 ๔ 
 

 
 (๔)  กรณีขีดฆาหรือแกไขชื่อผูรับเงินหรือช่ือเจาหนี้  แตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดในเช็คส่ัง
จายจะกระทํามิได 
 ขอ  ๒๑  การยืมเงินทดรองจายโครงการที่ไมใชงบลงทุนซ่ึงมหาวิทยาลัยอนุมัติแลวตองไดรับ
อนุมัติจากอธิการบดี 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ  ๒๒  ใหการดําเนินการบริหารการเงินที่ดําเนินการอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับคง
ดําเนินการตอไปตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ    วาดวยการบริหารงบประมาณและ
การเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  เวนแตอธิการบดีกําหนดใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับนี้
เพื่อประโยชนตอราชการ 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                                                                   (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ) 
                                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
 


	วิธีการงบประมาณ 
	หมวด ๓ 

