ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ดวยเงินรายได พ.ศ.2545

โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายไดใหเปนระเบียบ
ที่ใหคลองตัวการปฏิบัติยิ่งขึ้น และเอื้อตอการบริหารและการตรวจสอบ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 โดยอนุมัตสิ ภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2545 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 จึงใหวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2536
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได(ฉบับที่3) พ.ศ.2541
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได(ฉบับที่4) พ.ศ.2543
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือความตกลงอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
“หนวยงาน” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก
สํานักอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต และหนวยงานที่เรียกชี่ออยางอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ และ

ใหหมายความถึงหนวยงานที่ไดจัดตั้งขึน้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่ไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
“ที่ประชุมคณบดี” หมายความวา ที่ประชุมผูบริหาร ซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหัวหนาหนวยงานที่ไดจดั ตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
เปนกรรมการ
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความรวมถึง คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก หัวหนาสํานักงานอธิการบดี หัวหนาสํานักงานวิทยาเขต หัวหนาหนวยงานทีเ่ รียกชื่ออยางอืน่
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายความถึงหัวหนาหนวยงานที่ไดจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
“เงินรายได” หมายความวา รายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปนตัวเงิน
“เงินทดรองจาย” หมายความวา เงินรายไดของหนวยงาน ซึง่ เบิกไปเพื่อทดรองจาย
หรือใหยืมตามระเบียบเงินยืม
“เงินสํารองจาย” หมายความวา เงินรายไดของหนวยงาน ซึ่งเบิกไปเพื่อใชจา ยตาม
งบประมาณรายจายจากเงินรายได
“เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา เงินที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บจากนิสิตหรือนักเรียน เปนคาบํารุง คาธรรมเนียม คาปรับตาง ๆ รวมทั้งคาปรับตาม
สัญญาการศึกษาที่นิสิตหรือนักเรียน ทําไวตอหนามหาวิทยาลัยและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ
จากนิสิตหรือนักเรียน
“เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ” หมายความวา เงินบํารุง
มหาวิทยาลัย เงินคาธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายไดจากกิจกรรมทุกประเภท หลักสูตรกอนวัยเรียน
หลักสูตรที่เปดสอนนานาชาติทุกระดับการศึกษา หลักสูตรที่เปดสอนภาคค่ําหรือเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการทีจ่ ัดใหมีขึ้น
“เงินรายไดจากการบริหารงาน” หมายความวา เงินสวนแบง เงินคาชดเชย คาปรับ
เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน อันเกิดจากการลงทุนตามขอ8 คาเชาที่ คาธรรมเนียม
การขอใชอาคาร สถานที่ คาตรวจ คารักษาพยาบาล เงินรายไดจากการจําหนายผลิตผล ผลิตภัณฑตาง ๆ
ทุกชนิด หรือรายไดอื่น ๆ จากการดําเนินงาน

“เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ” หมายความวา เงินทีไ่ ดรบั จากการ
ใหบริการทางวิชาการ การจําหนายตําราเอกสาร การใหบริการทดสอบ การใหบริการหองทดลอง
คาธรรมเนียมการผลิตสอการสอน วีดีทัศน สิ่งพิมพ รายไดจากการจัดฝกอบรม และรายไดอื่น ๆ ที่ได
มาจากการปฏิบัติงานดานวิชาการ
“เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ” หมายความวา เงินรายไดที่เกิดขึน้
จากการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการโดยจัดทําเปนโครงการ
“เงินอุดหนุน” หมายความวา เงินอุดหนุนทีไ่ ดมาจากบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อใชจายในการวิจัยหรือกิจการอื่นทัว่ ไป
“เงินทุนการศึกษา และเงินบริจาคอื่น ๆ” หมายความวา เงินซึ่งมีผูบริจาคใหแก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเพื่อการศึกษาหรือการอื่น ตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
“เงินรับฝาก” หมายความวา เงินตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานไดรบั หรือฝากไว
โดยมีเงื่อนไขหรือเวลาที่ตองคืนเจาของตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาแลวแตกรณี
ขอ 5 ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
5.1 ออกระเบียบและแนวปฏิบตั ิ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
5.2 วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
5.3 เสนอรายงานการเงินใหสภามหาวิทยาลัยทราบปละ 1 ครั้ง
หมวด 1
ประเภทและการใชเงินรายได
ขอ 6 ประเภทเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมเปนรายป
6.2 เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
6.3 เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ
6.4 เงินรายไดจากการบริหารงาน
6.5 เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ
6.6 เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ
6.7 เงินอุดหนุน
6.8 เงินรายไดจากคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
6.9 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดจากการรวมลงทุน หรือการลงทุนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย

6.10 รายไดหรือผลประโยชนทไี่ ดมาจากที่ราชพัสดุ หรือการจัดหาประโยชนในที่

ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใชหรือจัดหาประโยชน
6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ
6.12 เงินกองทุนคงยอดเงินตนที่รฐั บาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตัง้ ขึ้น
สําหรับมหาวิทยาลัย และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว
6.13 เงินรับฝาก
6.14 รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ขอ 7 การใชจายเงินรายไดใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 เงินรายไดทุกประเภทตามทีเ่ กิดจากการประกอบกิจกรรม หรือการบริหารงานตาม
ที่กําหนดไวในขอ 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 และ 6.14 ใหใชจายตามระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยเรื่องนั้น ๆ ซึ่งกําหนดโดยที่ประชุมคณบดี
กรณีที่ไมระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดไว เฉพาะหมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ ใหผมู ีอํานาจตามขอ 19 พิจารณาใชจายไดตามความจําเปนและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
7.2
เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ 6.6
ใหใชจายตามรายละเอียดที่ไดรับอนุมตั ิในโครงการนั้น ๆ ตามระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ
7.3 เงินรายไดที่ไดมาในขอ 6.7, 6.11, 6.13 ใหใชจายตามวัตถุประสงค หรือ
ขอตกลงของผูใหแลวแตกรณี
ขอ 8 มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปหาผลประโยชนไดในขอบเขต ดังนี้
8.1 ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
8.2 ซื้อตั๋วเงินคลัง
8.3 ซื้อพันธบัตร หรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
8.4 ซื้อหุนกูหรือตราสารอื่น ๆ ของธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย
8.5 นําเงินฝากธนาคาร หรือสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.6 ซื้อหุนกูหรือตราสารอื่น ๆ ของเอกชนที่เชื่อถือได หรือหนวยลงทุนในกิจการ
จัดการลงทุนที่เชื่อถือได ทั้งนี้ในวงเงินไมเกิน 15% ของเงินรายได
8.7 นําไปหาผลประโยชนทางวิชาการ
ใหอธิการบดีเปนผูมอี ํานาจสั่งการไดในขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, และ 8.6 สําหรับ
ในขอ 8.7 ใหอยูในอํานาจการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการพิจารณาจัดหาประโยชนจากเงินรายได

ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยใหนําเสนออธิการบดีเพือ่ พิจารณาอนุมัติ สวนเงินทีเ่ กิน 50 ลานบาท
ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ในกรณีอื่นนอกจากนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
*ขอ 9 การซื้อ การจาง หรือการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการพัสดุ โดยใชเงินรายได
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ** ปฏิบัติตามบันทึกแนบทาย
ขอ 10 การกําหนดอัตราคาจาง การบรรจุ การแตงตั้ง การสอบสวน การักษาวินัย
และการออกจากงานของลูกจางดวยเงินรายได ใหนําระเบียบขอบังคับของกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับลูกจางของสวนราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจางในอัตราทีส่ ูงกวาคุณวุฒิ หรือการจางผูเกษียณอายุ หรือการดําเนินการ
เกี่ยวกับลูกจางที่จางดวยเงินรายได ที่ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ใหอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเปนผูอนุมัติ
ความในวรรคหนึง่ และวรรคสอบไมใหใชบังคับกับหนวยงานหรือโครงการที่มีระเบียบ
หรือประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ
หมวด 2
การกําหนดอัตราจัดเก็บและจัดสรร
ขอ 11 การกําหนดอัตราจัดเก็บเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหเปนไปดังนี้
11.1 เงินรายไดตามประเภทในขอ 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 และ 6.14
ใหเปนอํานาจของที่ประชุมคณบดี โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
11.2 เงินรายไดตามประเภทในขอ 6.4 และ 6.5 ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูมีอํานาจอนุมัติ ในกรณีที่อัตราจัดเก็บนั้นมีผลบังคับใชเกินกวา 1 ป ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
11.3 เงินรายไดตามประเภทในขอ 6.6 ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ 12 ใหอธิการบดีมีอํานาจกําหนดสวนแบงหรือจัดสรรเงินรายไดมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดี

หมวด 3
ประมาณการรายรับและรายจาย
ขอ 13 ใหทกุ หนวยงานทีส่ ังกัดมหาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ
หนวยงานในสวนรับผิดชอบเสนอตออธิการบดี กอนสิน้ ปงบประมาณอยางนอย 60 วัน เพื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
การตั้งงบประมาณหมวดคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง ใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใชที่ดิน
ขอ 14 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ใหจัดทําตามปงบประมาณ
การจําแนกประเภทรายจายและวิธีการงบประมาณ ใหถือปฏิบัติตามแบบและวิธีการ
ของสํานักงบประมาณโดยอนุโลม เวนแตอธิการบดีจะกําหนดใหเปนอยางอื่น
ขอ 15 การเปลี่ยนแปลงรายการ การโอน การลดหรือเพิ่ม สําหรับรายการที่เบิกจายไมทัน
ใหนําไปเบิกจายในปถัดไป ยกเวนรายการคาครุภัณฑ ทีด่ ินและสิ่งกอสรางใหขอกันเงินขามป หรือการ
ดําเนินการอื่นใดที่เกีย่ วกับงบประมาณในแตละหนวยงาน ใหผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินตามขอ 19 เปน
ผูอนุมัติดําเนินการภายในวงเงินที่มีอํานาจอนุมัตินั้น
กรณีการการโอนขามหนวย ใหไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมวด 4
การจัดเก็บเงินรายไดและการนําสง
ขอ 16 ใหมีเจาหนาที่การเงินประจําหนวยงานในหนวยงานที่มีรายไดจากการดําเนินงาน
มีหนาที่จดั เก็บเงินรายไดตามประเภทในขอ 6 แลวใหหนวยงานเปนผูน ําเงินรายไดฝากไวกับกองคลัง หรือ
สํานักงานวิทยาเขตในบัญชีรายไดของหนวยงานเพียงบัญชีเดียว ในกรณีที่มีความจําเปนตองการมีบัญชี
เงินรายไดมากกวาหนึ่งบัญชี ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม
ใหเจาหนาที่การเงินประจําหนวยงานภายในสังกัดสํานักอธิการบดี มีหนาที่จดั
เก็บเงินรายไดตามประเภทในขอ 6 แลวนําสงกองคลังโดยถือวาเปนเงินรายไดสํานักอธิการบดี
การนําเงินรายไดทจี่ ัดเก็บตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองไปใชจายในการใด
ใหดําเนินการตามขอ 13

เงินรายไดประเภทตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยใหนําฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได โดยใหเสนออธิการบดีเพือ่ อนุมัติ
ขอ 17 เงินรายไดมหาวิทยาลัยทุกประเภทจะหักไวจายเพื่อการใดกอนนําสงมิได ยกเวน
กรณีที่ตองหักตามขอผูกพันตามกฎหมาย และใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังโดยอนุโลม เวนแตอธิการบดีจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 18 ในกรณีหนวยงานมีความจําเปนเปดบัญชีเพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
ขอผูกพัน ใหเสนออธิการบดีอนุมัติเปนกรณีไป
หมวด 5
การเบิกจายเงิน
** ขอ 19 การอนุมัติดําเนินการ ตลอดจนการสั่งจายเงินทุกหมวดรายจายใหเปนไป ดังนี้
19.1
หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ภายใน
วงเงินไมเกินครั้งละ 1,000,0000 บาท (หนึง่ ลานบาทถวน)
รองอธิการบดี ภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 2,000,0000 บาท
19.2
(สองลานบาทถวน)
19.3
อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติ และสั่งจายเงินไดตามความเหมาะสม
การอนุมัติใชจายเงินตามขอนี้ใหเปนไปตามประมาณการรายจายทีไ่ ดรับ
ความเปนชอบแลว ** ยกเลิกขอความ และใชขอความตามประกาศแนบทาย
ขอ 20 ใหหนวยงานมีเงินรายไดไวเพือ่ การทดรองจายในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) โดยเบิกจากเงินรายไดของหนวยงานและใหนําฝากธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในนามของบัญชีหนวยงาน
สําหรับเงินยืมประเภทอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจายของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 21 ใหหนวยงานมีเงินสํารองจายในวงเงินไมเกิน 10 % ของเงินรายไดของหนวยงาน
ในขณะนัน้ ยกเวนเงินรายไดตามขอ 6.6 และ 6.7 และกรณีที่มีความจําเปนในหมวดคาใชจายลงทุน
สามารถขออนุมัติโอนเฉพาะรายการได

ขอ 22 ใหกองคลังหรือหนวยงานทีร่ ับผิดชอบงานดานการเงินของวิทยาเขตมีเงินสดไว
เพื่อจายไดไมเกินวันละ 200,000 บาท (สองลานบาทถวน) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการเงินของ
หนวยงานมีเงินสดไวเพื่อจายไดไมเกินวันละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
ขอ 23 การเบิกจายเงินรายได ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังโดยอนุโลม เวนแตอธิการบดีจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
หมวด 6
การเก็บรักษาเงิน
ขอ 24 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการรับจายเงิน และการนําเงินฝากคลังใหใช
วิธีโอนเงินผานธนาคารได
ขอ 25 ใหผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงินตามขอ 19 แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
จํานวน 3 คน มีหนาที่ตรวจสอบตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันและบัญชีเงินสด พรอมทั้ง
ลงนามกํากับไวเปนหลักฐานทุกวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
กรรมการเก็บรักษาเงินใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่แตงตั้งจากลกจางใหมีการค้ําประกันลูกจางนั้นดวย
หมวด 7
การบัญชีและรายงานการเงิน
ขอ 26 การทําบัญชีใหหวั หนาหนวยงานที่การจัดเก็บ และเบิกเงินรายไดไปใชจาย
เปนผูรับผิดชอบจัดทําบัญชี โดยอนุโลมตามระบบบัญชีภาครัฐ เวนแตอธิการบดีจะไดกําหนดระบบ
บัญชีเปนอยางอื่น
หลักฐานที่ใชในการลงบัญชี จะตองเก็บไวใหเปนระเบียบเพื่อสะดวกแกการ
ตรวจสอบ
ขอ 27 ใหหนวยงานที่มีการรับและจายเงินรายได เปนผูร ับผิดชอบจัดทํารายงาน
การเงินตามระบบบัญชีภาครัฐ และตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอใหอธิการบดีทราบเปนรายเดือน
และรายป ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหหนวยงานเจาของเงินทดรองจาย แจงยอดเงินทดรองจายทุกวันสิ้นปงบประมาณ

หมวด 8
การตรวจสอบ
ขอ 28 ใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบนี้ และหรือระเบียบอื่นที่ออก
ตามระเบียบนี้ โดยใหผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลในทุกระดับทีจ่ ําเปนเพื่อการตรวจสอบ
และประเมินผล
ขอ 29 ใหผูตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
ของทุกหนวยงานรวมถึงการตรวจสอบและรับรองงบการเงินตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
และใหเสนอรายงานตออธิการบดี
ในการตรวจสอบภายใน ไมสามารถตรวจสอบบัญชีของหนวยงานใดเพือ่ รับรอง
งบการเงินไดในปนั้น ๆ อธิการบดีอาจแตงตั้งผูสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เปนผูตรวจสอบเฉพาะกรณีไปก็ได
ขอ 30 ใหหวั หนาหนวยงาน และบุคลากรในทุกระดับที่มีฐานะเปนผูรับตรวจ
มีหนาที่อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบทั้งดานสถานที่ การจัดเตรียมเอกสาร การใหขอมูลและอื่น ๆ
ที่จําเปนเปนแกผูตรวจสอบภายในทุกเมื่อโดยไมมีเงื่อนไข
กรณีผูรับตรวจไมใหความรวมมือแกผูตรวจสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือ
เปนความบกพรองในหนาที่ และใหพิจารณาโทษทางวินัยแลวแตกรณี
หมวด 9
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 31 การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายไดทไี่ ดปฏิบัติกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช
ใหถือวาเปนการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบนี้
ในระหวางทีย่ ังไมไดออกระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ กําหนดอัตราตาง ๆ หรือ
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหนําระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขอกําหนด
อัตราตาง ๆ หรือหลักเกณฑและวิธีการที่ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2536
และที่แกไขมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 32 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
( นายอําพล เสนาณรงค )
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีการแกไข 2 ขอดังนี้
1. *ขอ 9 การซื้อ การจาง หรือการดําเนินการอื่นที่เกีย่ วกับการพัสดุ โดยใชเงินรายได
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ** ปฏิบัติตามบันทึกแนบทาย

2. ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ลว. 24 สิงหาคม 2549 โดย
ใหยกเลิกความในขอ 19 แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 และใหใชความตอไปนี้แทน
“** ขอ 19 อํานาจการอนุมตั ิดําเนินการ ตลอดจนอํานาจการสั่งจายเงินทุกหมวดรายจายใหเปนไป ดังนี้
19.1 หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากอธิการบดี ภายในวงเงินไมเกิน
ครั้งละ 1,000,000 บาท (หนึง่ ลานบาทถวน)
19.2 รองอธิการบดี ภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
19.3 อธิการบดีภายในวงเงินไมเกินครั้งละ 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
หากเกินวงเงินดังกลาวใหอธิการบดีสั่งอนุมัติและสั่งจายไดตามความเหมาะสม แลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป
การอนุมัติใชจา ยเงินตามขอนี้ใหเปนไปตามประมาณรายจายที่ไดรับ
ความเห็นชอบแลว”

