
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2561 
------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้การบริหาร  การใช้จ่ายเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและ
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การวิจัย ให้บริการทางวิชาการแกสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน 
การพัฒนาองค์กร รวมทั้งเพ่ือให้มีความเหมาะสม คล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
สภาพปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้ งที่  11/2561  เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  2561  
จงึมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหาร 

เงินรายไดแ้ละทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561” 
  
ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓   ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง และมติอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 



-๒- 
 

 

ข้อ ๕   ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
 “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จ่าย 

หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
“งบประมาณรายรับ” หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยประมาณการว่าจะได้รับ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

ของปีถัดไป และใหเ้รียกชื่อปีงบประมาณตามปีงบประมาณแผ่นดิน 
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
“กองคลัง” หมายความว่า กองคลังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“เงินรายได้” หมายความว่า  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑  
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า  วัตถุมีรูปร่างและวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ 
 
ข้อ ๖   ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้  
ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือมีปัญหาต้องวินิจฉัยตีความตามข้อบังคับนี้  

ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

     หมวด ๑  
     บททั่วไป 
 

 

ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งทรัพย์สินเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้  
(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่ 

(ก) เงินสด 
(ข) เงินฝากธนาคาร 
(ค) ทรัพย์สินอ่ืนที่คาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไปภายใน

ระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เช่น ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น วัสดุคงเหลือ 
เป็นต้น  

 



-๓- 
 

 

(๒) ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน คือทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้  
(ก) ทรัพย์สิ นถาวร ได้ แก่  ทรัพย์สิ น อันมีลั กษณ ะคงทนที่ ใช้ ในการด าเนินกิจการ 

มีอายุการใช้งานได้นานกว่า ๑๒ เดือน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เช่น  ที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง  
ครุภัณฑ์ เป็นต้น  

(ข) ทรัพ ย์ สิ น อ่ืน  ได้ แก่  ท รัพย์ สิ นที่ ไม่ อ าจจั ด เข้ า เป็ นท รัพ ย์ สิ นหมุ น เวี ยน  เช่ น  
ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุนหรือการร่วมลงทุน เป็นต้น 
 

ข้อ ๘ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอ่ืนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นเงินรายได้ 
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
(๓) เงินกองทุนคงยอดเงินต้นและเงินกองทุนอ่ืนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้

หรือผลประโยชน์จากเงินกองทุนดังกล่าว  
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิบัตร ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างท าวิจัย  

เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(๕ ) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สิ น 

และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ   

ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา จัดการ ใช้ หรือจัดหาผลประโยชน์ 
(๗) รายได ้สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่น 

 

ข้อ ๙ เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าส่งกองคลังไม่ได้  
 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๒ 
การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

 
ส่วนที่ ๑ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

 



-๔- 
 

 

ข้อ ๑๑ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑ ) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) อนุมัตินโยบายและกรอบการลงทุน การใช้จ่ายเงิน และการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

(๓) อนุมัติแผนและแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(๔ ) ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อบั งคับว่าด้ วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย หรือข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและประกาศเกี่ยวกับบัญชีค่าจ้างของพนักงาน
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ก าหนดให้เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๕) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษา 
(๖) อนุมัตงิบประมาณของมหาวิทยาลัย 
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร 

เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เฉพาะที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน” 
ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
(๔) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ตามค าแนะน าของ

ประธานกรรมการและอธิการบดี ทั้งนี้ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมด 



-๕- 
 

 

ข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๒ (๓) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามป ี
และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  

ในกรณี ที่ กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ พ้นจากต าแหน่ งก่อนครบวาระ  ให้ ผู้ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่การด ารงต าแหน่ง 
ที่เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม ่
 

ข้อ ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้                       
(๑)  คุณสมบัติ 

  (ก) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการเงิน การคลัง การบัญชี นิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 

  (ข) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกล 
(๒) ลักษณะต้องห้าม  

(ก) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
(ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(ง) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่กรณีความผิดลหุโทษหรือความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาท 
(จ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออก ให้ออก หรือปลดออกจากราชการ 
(ฉ) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากงานหรือเลิกจ้างด้วยเหตุทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  พิจารณาเสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๒)  พิจารณากรอบการลงทุน แผนและบริหารการลงทุน การใช้จ่ายเงิน และการหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๓)  พิจารณาเสนอแนะแผนและแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔)  พิจารณาเสนอแนะในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัย หรือข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบและประกาศเกี่ยวกับบัญชีค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ก าหนดให้
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 



-๖- 
 

 

(๕)  ออกระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ เมื่อได้ออกระเบียบแล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๖)  ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ยกเว้น การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าวัสดุการศึกษา ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัต ิ

(๗)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการก าหนดอัตรา
การจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมถึงคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ยกเว้น  
การก าหนดอัตราการจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทนหรือเงินประจ าต าแหน่งของอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

(๘)  ก ากับดูแลการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ 

(๙)  พิจารณากลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๑๐)  พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้ 

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เฉพาะที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(๑๑)  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้ทรัพยากรต่อสภามหาวิทยาลัยโดยประสานงาน 

และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๑๒)  ให้ค าปรึกษาและแนะน าการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี 
(๑๓)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๔)  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนอันเกี่ยวกับการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
ข้อ  ๑๖  ในการประชุมคณะกรรมการให้น าข้อบังคับการประชุมของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ส่วนที่ ๓ 
อธิการบดี 

 
 

ข้อ ๑๗ อธิการบดีมีอ านาจและหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบหรือ
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย และระเบียบของคณะกรรมการ รวมถึงให้มีอ านาจและหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุมัตกิารสั่งจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายในวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ



-๗- 
 

 

(๒) อนุมัติการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายการในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ซึ่งไม่ท าให้
งบประมาณรายจ่ายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพ่ิมข้ึน และให้รายงานคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า  

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

(๔) พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๑๘ อธิการบดีอาจมอบอ านาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง
หน้าที่ ความสามารถและความรับผิดชอบของผู้ที่จะรับมอบอ านาจเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวงเงินการมอบอ านาจไว้ด้วย โดยการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายในขอบอ านาจที่ได้รับ
ย่อมมีผลผูกพันเสมอืนหนึ่งผู้มอบอ านาจกระท าด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจต่อมิได้ 
 

หมวด ๓ 
กองทุน 

       
 

ข้อ ๑๙  มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีกองทุน เช่น กองทุนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนา
บุคลากรหรือนักศึกษา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรจากงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยหรือรับเงินจากการบริจาค หรือรับจากการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน  
หรือเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมและโครงการ 

ประเภท การจัดตั้ง การบริหาร การรวม การยุบเลิกกองทุน การช าระบัญชีและการโอนทรัพย์สิน
ของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๔ 
การจัดท าและการบริหารงบประมาณเงินรายได้ 

 
ส่วนที่ ๑ 

งบประมาณรายรับ 
 

 

ข้อ ๒๐  การจัดท างบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ก าหนดเป็นรายปีงบประมาณ 
งบประมาณรายรับเป็นการประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยที่น ามาจัดตั้งงบประมาณท่ีคาดว่า

จะได้รับในระหว่างปีงบประมาณนั้น และอาจรวมเงินสะสมที่น ามาตั้ งงบประมาณ และรายได้ อ่ืน 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 



-๘- 
 

 

ข้อ ๒๑ ในการจัดท างบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ที่มิใช่เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๒) 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงาน 
(๒) เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือกองทุนอ่ืนๆ  
(๓) รายไดอ่ื้นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๒) ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศก าหนดไว้ และต้องเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิ ทยาลัยต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อุทิศหรือทายาทของผู้อุทิศ ในกรณีที่ไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  
การจัดสรรเงินรายได้ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัย  
 

ส่วนที่ ๒ 
งบประมาณรายจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๒ งบประมาณรายจ่ายเป็นการประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในระหว่าง
ปีงบประมาณนั้น  

 
ข้อ ๒๓ ในการจัดท างบประมาณ ให้แสดงประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายตามโครงสร้าง 

แผนงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระบบงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ในระหว่างปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยมีรายได้หรือรายจ่ายเปลี่ยนแปลง หรือจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีได้ตามความจ าเป็น 

 
ข้อ ๒๔  รายได้ตามรายการดังต่อไปนี้ อาจไม่ต้องตั้งจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อ ๒๓ ก็ได้ 
(๑) เงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยเฉพาะ รวมถึงดอกผลจากเงินบริจาคนั้น  

ให้เป็นไปตามท่ีผู้บริจาคก าหนด 
(๒) เงินกองทุนซึ่งสภามหาวิทยาลัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
(๓) เงินรายได้ที่มาจากการให้บริการทางวิชาการและวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งแสดงแหล่งที่มาของเงินต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายได้ที่ใช้อยู่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



-๙- 
 

 

ในกรณีที่งบประมาณออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านมาไปพลางก่อนตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 
ข้อ ๒๖  งบประมาณท่ีได้จัดสรรและอนุมัติส าหรับแผนงานใด ให้ใช้ส าหรับแผนงานนั้นเท่านั้น 
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร

งบประมาณ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรายการในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน ซึ่งไม่ท าให้งบประมาณ
รายจ่ายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วเพ่ิมขึ้น จะท าได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและโดยอนุมัติของอธิการบดี  
และรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า 

 
ข้อ ๒๗ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต้องไม่ เกินรายรับที่ เข้ามา ในแต่ละ

ปีงบประมาณ และต้องไม่เกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ในกรณีจ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณยอดรวมเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดี  
เสนอคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ข้อ ๒๘  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเงินรายได้ ใด ให้กระท าภายใน

ปีงบประมาณเงินรายได้นั้น เว้นแต่ 
(๑) กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณเงินรายได้  ให้อธิการบดีพิจารณา

อนุมัติเป็นรายกรณี โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องมีในงบประมาณรายจ่ายของโครงการในปีที่เกิดค่าใช้จ่ายและ  
มี ในงบประมาณ รายจ่ ายของโครงก ารรองรับ ในปีที่ ขอ เบิ กจ่ าย ทั้ งนี้ ให้ เบิ กจ่ ายข้ามปี ได้ ไม่ เกิน 
หนึ่งปีงบประมาณเงินรายได้ กรณีเกินหนึ่งปีงบประมาณให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

(๒) กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยมีสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว   ให้ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  

(๓) การเบิกจ่ายส าหรับการปฏิบัติงานที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึง
ปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกหรือจ่ายเงินจากงบประมาณในปีที่เริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถเบิกจ่าย 
ในระยะเวลาได ้ให้น าเสนอขออนุมัติคณะกรรมการเป็นรายกรณี  

(๔) ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 
และให้คณะกรรมการก าหนดประเภทค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยให้น ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ 

(๕) กรณีค่าใช้จ่ายเงินงบกลางค้างเบิกในรายการที่ก าหนด ให้น ามาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้นๆ 
ของปีงบประมาณถัดไปได ้



-๑๐- 
 

 

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
หรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) การโอนเงินงบประมาณเพ่ือเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลเป็นภาระผูกพันงบประมาณปีต่อไป  
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีต่อคณะกรรมการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

(๓) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้อธิการบดี
เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
ข้อ ๓๐  งบประมาณรายการใดที่ยังมิได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่หมดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

เงินรายได้แล้วและมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ให้งบประมาณรายการดังกล่าวพับไป 
หากกรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของปีงบประมาณรายจ่าย  

ให้งบประมาณรายการดังกล่าวพับไป 
 

หมวด ๕ 
การรับ การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้ 

 
 

ข้อ ๓๑  ให้หน่วยงานที่รับเงินไว้ในนามของมหาวิทยาลัยน าเงินทั้งหมดพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งต่อกองคลังภายหลังสิ้นเวลาการรับเงิน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถ  
น าส่งได้ภายในวันนั้น ให้น าส่งได้อย่างช้าภายในวันท าการถัดไป 

กรณีที่หน่วยงานที่เป็นศูนย์วิทยพัฒนาเป็นผู้รับเงิน ให้โอนเงินผ่านทางธนาคารให้กองคลังภายใน
ก าหนดระยะเวลาเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง แต่ส าเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ด าเนินการ
จัดส่งให้กองคลังภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน 
 

ข้อ ๓๒ เมื่อมีการรับเงินทุกประเภททุกจ านวน ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลั ย 
ไว้เป็นหลักฐานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยก าหนดเล่มที่และเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงล าดับไว้  
ทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินของส่วนงานที่สามารถตรวจสอบ
ได้ พร้อมกับมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง และให้บันทึกข้อมูลการรับเงินในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้า 
ในวันท าการถัดไป 

กรณีใช้ใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ผ่านระบบสารสนเทศ เลขที่ใบเสร็จรับเงินต้องพิมพ์เรียงล าดับ  
โดยอัตโนมัติและสามารถตรวจสอบได้ 



-๑๑- 
 

 

ให้กองคลังเป็นผู้จัดหาใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงาน และให้กองคลังเป็นผู้ควบคุม
การใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย และต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปีให้มหาวิทยาลัยทราบ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ผู้ออกใบเสร็จรับเงินมีหน้าที่ตรวจสอบการได้รับเงิน  และการออกใบเสร็จรับเงินจะระบุ 
จ านวนเงินที่รับ วันที่รับเงิน ชื่อผู้จ่ายเงิน ในใบเสร็จรับเงินที่แตกต่างไปจากความเป็นจริงมิได้ 

การรับเงินแต่ละครั้ง ต้องออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้งไม่ว่าจะได้รับการทวงถามหรือไม่ 
 
ข้อ ๓๓ ให้หน่วยงานที่รับเงินรายได้น าเงินรายได้ประเภทต่างๆ ที่ได้รับไว้ทั้งจ านวนโดยมิให้หักไว้

ใช้จ่ายเพ่ือการใด และให้น าส่งกองคลังหรือน าฝากธนาคารกรณีที่เป็นศูนย์วิทยพัฒนาในวันนั้นหรืออย่างช้า 
ในวันท าการถัดไป 

เงินที่ยังไม่ได้น าส่งกองคลังหรือไม่ได้น าฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง ให้จัดเก็บไว้ในตู้นิรภัย 
โดยมีคณะกรรมการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาเงิน 
ที่ทางราชการก าหนดโดยอนุโลมเป็นผู้ควบคุม 
 

ข้อ ๓๔ ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับ เงินรายได้และกองคลังจัดท ารายงานเงินคงเหลือ 
เป็นประจ าทุกวัน 

หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงิน อาจไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับวันนั้นก็ได้  
แต่ต้องหมายเหตุในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินครั้งต่อไป 

 
ข้อ ๓๕ การบริหาร การจัดการ การรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๖ 
การส่ังจ่ายและการเบิกจ่ายเงินรายได้ 

 
 
ข้อ ๓๖ การจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติสภามหาวิทยาลัย 

หรือมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรองรับให้เบิกหรือจ่ายเงินได้ และมีการด าเนินการตามระเบียบถูกต้อง 
โดยได้รับอนุมัติจากมีผู้มีอ านาจสั่งจ่ายแล้วเท่านั้น 

 
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจอนุมัติรายจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน

วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้รวมถึงการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยไว้แล้ว 



-๑๒- 
 

 

ในกรณีอธิการบดีมอบอ านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอ านาจอนุมัติรายจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันแทนได้ 
อธิการบดีอาจก าหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้ 

 
ข้อ ๓๘ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กร  
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามงบรายจ่ายดังนี้ 

(๑) งบบุคลากร 
(๒) งบด าเนินงาน 
(๓) งบลงทุน 
(๔) งบอุดหนุน 
(๕) งบรายจ่ายอื่น 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
ข้อ ๓๙  การอนุมัติให้จ่ายเงินให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

ตามค าสั่งให้เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีข้อบังคับหรือระเบียบก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ให้หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบการอนุมัติให้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือ

ประกาศที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อ ๔๐ ให้กองคลังหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยจ่ายเงินตามเอกสาร 
เบิกเงินที่ได้มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว โดยการจ่ายเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือจ่ายเป็นเช็คโดยขีดฆ่าค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมด้วย โดยสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เว้นแต่กรณีการยืมเงิน 
หรือกรณี อ่ืนที่จ่ายให้ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวงเงิน 
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการจ่ายเงินผ่านสถาบันการเงิน ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินได้ 
 

หมวด ๗ 
การทดรองจ่ายและการยืมเงินรายได ้

 
 

ข้อ ๔๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้จ านวนหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือเป็น 
เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ ายในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์และวงเงิน  
 



-๑๓- 
 

 

ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ให้น าเงินทดรองจ่ายดังกล่าวไปเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และให้น าดอกผลที่เกิดขึ้นส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่าย การยืมเงิน ผู้มีสิทธิยืมเงิน แบบสัญญายืมเงิน แบบขอจัดสรร 
เงินทดรองจ่าย การส่งใช้ การควบคุมและติดตามเงินทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม   
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 
หมวด ๘ 

การจัดหาผลประโยชน์จากการน าเงินรายไดไ้ปลงทุน 
 

 

ข้อ ๔๒  มหาวิทยาลัยอาจลงทุนหาประโยชน์จากเงินรายได้ด้วยวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๒) ซ้ือตราสารของรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะการเงินมั่นคง 
(๓) ซื้อตั๋วเงินคลัง 
(๔) ฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีฐานะการเงินมั่นคง หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ของมหาวิทยาลัย 
(๕) ซื้อตั๋วเงินของสถาบันการเงินของรัฐ หรือสถาบันการเงินของเอกชน หรือธุรกิจเอกชน 

ที่มธีนาคารฐานะการเงินมั่นคงเป็นผู้อาวัล หรือมีการประกันอย่างอ่ืนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ  
(๖) ซื้อสลากออมสิน หรือสลากพิเศษอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐ 

เป็นผู้ค้ าประกัน 
(๗) ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่ออก 

หรือค้ าประกันโดยรัฐบาลหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไป                 
(๘) วิธีการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการเสนอกรอบและนโยบายการลงทุนและวิธีการลงทุน โดยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ  
 

ข้อ ๔๓ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจให้สถาบัน
การเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการหาผลประโยชน์ให้ก็ได้ โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๔๔ ในการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาการน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ เพ่ือด าเนินการ  
อันเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ โดยครอบคลุมถึงการจัดท าแผนการลงทุน การติดตาม  
 



-๑๔- 
 

 

การประเมินความเสี่ยง และการรายงานผลการลงทุนภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยช น์ 
จากเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการ  
อย่างสม่ าเสมอ 

 

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการ และคณะท างานพิจารณาการน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน  
หรือหาผลประโยชน์ไม่ต้องรับผิดในการใช้จ่ายหรือการเสียหายใดๆ ในการปฏิบัติหน้ าที่ โดยสุจริต  
ด้วยความรับผิดชอบ  ความระมัดระวัง และเป็นไปอย่างรอบคอบ ตามแบบที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พึงระวัง  
ตามข้อบังคับนี้  รวมถึงกรณีที่ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมีค่าเสื่อมลง เว้นแต่จะได้กระท าโดยจงใจ  
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 

หมวด ๙ 
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 
 

ข้อ ๔๖  มหาวิทยาลัยอาจจัดหาประโยชน์จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ อาคาร สถานที่และทรัพย์สินถาวร รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
หรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยครอบครองได้  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๔๗ ให้ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิ น 
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

(๑) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๖  

(๒) อนุมัติการจัดการทรัพย์สินและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่มีการก าหนด
ระยะเวลาของสัญญาไม่เกินหกปี และเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ  กรณีที่ระยะเวลาของสัญญาเกินหกปี  
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

(๓) พิจารณาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า 
การบอกเลิกสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การก าหนดแบบสัญญาเช่า ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ  

(๔) ก าหนดอัตราค่าเช่า  ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ที่จะเป็นรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ทบทวนอัตราทุกสามปี  

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือกระท าการใดๆ อันเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพย์สินและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



-๑๕- 
 

 

ข้อ ๔๘ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจอนุมัติการให้เช่าหรือการให้ใช้ประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาไม่เกินหนึ่งปี และรายงานคณะกรรมการทราบ  

อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจใช้ดุลพินิจยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
หรือค่าเช่าในอัตราที่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา  
 
ข้อ ๔๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ของมหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยทราบ อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 

หมวด ๑๐ 
การบัญชีและการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๕๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและต้องเก็บรักษาบัญชี 
และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี  

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีตามวรรคหนึ่ง เป็นหนังสือหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่มีหลักฐานการก่อหนี้ เปลี่ยนแปลง  
โอน สงวน หรือระงับสิทธิในทางการเงิน รวมทั้งหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน หรือก่อหนี้
ผูกพันที่หมดความจ าเป็น ในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ในทางการเงิน เพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอ่ืนที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสาร
ดังกล่าว และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว หรือเป็นเอกสารที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ประกอบการตรวจสอบหรือเพ่ือการใดๆ อีก ให้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
สองปีนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 
ข้อ ๕๑  ให้กองคลังรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือนของมหาวิทยาลัยเสนอต่อ

อธิการบดีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  
ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย  

อย่างน้อยปีละสองครั้ง  
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้จัดท างบการเงินส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ

ภายในสามเดือนนับแต่วันปิดบัญชีประจ าปี 



-๑๖- 
 

 

ข้อ ๕๒  ให้ส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการรับ - จ่ายเงิน การใช้ทรัพย์สิน การใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายเงินกองทุน และการใช้จ่ายเงินอ่ืนใด
ของมหาวิทยาลัย และรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แล้วให้จัดท ารายงานเป็นประจ าเดือนและประจ าปีเสนอต่ออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๕๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติ อ่ืนซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมี 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งหรือมติข้ึนใหม่ตามข้อบังคับนี้  
 

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 
ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ประกาศ ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

                            วิจิตร ศรีสอ้าน 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 


