
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร เพื่อใชสําหรับการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗(๒)  (๑๑)  และ  (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร   ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วาดวย
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒”

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ  ๓  ในระเบียบนี้
       “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
       “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
       “หนวยงาน”  หมายความวา  สวนราชการของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และใหหมายรวมถึงหนวยงานหรือโครงการที่มิใชสวนราชการ
แตไดรับการจัดตั้งขึ้น  โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

       “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
       “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
       “บุคลากรของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  และลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย
       “ปงบประมาณ”  หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต  ๑  ตุลาคม  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน

ของปถัดไป  และใหเรียกชื่อปงบประมาณตามปพ.ศ.  ถัดไป
       “เงินรายได”  หมายความวา  เงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและทรัพยสินที่

มหาวิทยาลัยไดรับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผนดิน
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       “งบประมาณรายจาย”  หมายความวา  จํานวนเงินรายไดอยางสูงที่สภามหาวิทยาลัย
อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดในแตละปงบประมาณ

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ  ๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๕  มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลประโยชนไดภายในขอบเขต 

ดังนี้
       (๑)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
       (๒)  ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
       (๓)  ซื้อตั๋วเงินคลัง
       (๔)  ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่มีฐานะมั่นคง   
                และมีธนาคารเชื่อถือไดอาวัล

(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่มีฐานะมั่นคง   
ตามหลักเกณฑและบัญชีรายชื่อบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย                  
ที่มหาวิทยาลัยเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบใหซื้อตั๋วสัญญาใชเงินได 
โดยไมตองมีธนาคารอาวัล

(๖) ฝากธนาคารประเภทฝากประจํา หรือประเภทออมทรัพยไวกับธนาคารที่เปน
รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชยอื่น หรือสหกรณออมทรัพยที่สภามหาวิทยาลัยให
ความเห็นชอบ

         ในกรณีที่มหาวิทยาลัย ประสงคจะนําเงินรายไดไปลงทุนแตกตางจากที่กําหนดในวรรคแรก 
ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

         ใหมหาวิทยาลัยรายงานฐานะการลงทุนตอสภามหาวิทยาลัยทุกรอบระยะเวลา ๖ เดือน
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการ

บริหารการเงินและทรัพยสิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
       (๑)  องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย

(๑.๑)  อธิการบดีเปนประธาน
(๑.๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
             รอง ประธาน  จํานวน  ๑  ทาน
(๑.๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปน
             กรรมการ   จํานวน  ๑  ทาน
(๑.๔) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยดานการเงิน  ดานบัญชี  ดานงบประมาณ

หรือดานพัสดุที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ  จํานวน  ๑  ทาน
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(๑.๕)  ผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
             อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งเปนกรรมการ  
             จํานวน  ๓  ทาน
(๑.๖)  รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลเปนกรรมการ
(๑.๗)  รองอธิการบดีฝายบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ
(๑.๘)  ผูอํานวยการกองคลังเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(๑.๙)  หัวหนางานวินัยและนิติการเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

              (๒)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๒.๑)  พิจารณากลั่นกรองนโยบายที่ เกี่ยวของกับการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๒.๒) พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๒.๓)  วินิจฉัยชี้ขาดขอโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของกับเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย
(๒.๔)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

       ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   
ใหกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานแทน        

        ใหคณะกรรมการตาม  (๑.๒)  และ  (๑.๓)  มีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระในสภา
มหาวิทยาลัยที่คงเหลืออยู   ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดมีคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการใหม  ใหคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบนี้

         ใหคณะกรรมการตาม  (๑.๔)  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๒  ป  และอาจไดรับการดํารง
ตําแหนงอีกได  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหม ให
คณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้  

หมวด  ๒
รายรับ

ขอ  ๗  รายรับซึ่งเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
       (๑)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
       (๒)  เงินคาธรรมเนียมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
       (๓)  เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการลงทุนตาม  ขอ  ๕  และ
                จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
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       (๔)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากการใชที่ราชพัสดุ  ซึ่งมหาวิทยาลัย
                เปนผูปกครองดูแลหรือใชประโยชน
        (๕)  เงินและทรัพยสินอยางอื่น ซึ่งมีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัยภายใตบังคับ
                 แหงเงื่อนไข  หรือวัตถุประสงคของผูบริจาค

(๖)  ดอกผล คาปรับ เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
         จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือเงินและหรือทรัพยสินอยางอื่น ที่ไดรับบริจาค

       (๗)  เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
       (๘)  รายไดจากลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  และทรัพยสินทางปญญา
       (๙)  รายไดหรือผลประโยชนอื่นๆ
ขอ  ๘  เงินรายไดและผลประโยชนที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานไดรับไมเปนรายไดที่ตอง

นําสงกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

หมวด  ๓
รายจาย

ขอ  ๙  เงินรายไดใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันไดเพื่อประโยชนและตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย  มีดังนี้

       (๑)  รายจายเพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
       (๒)  รายจายเพื่อการศึกษาและสงเสริมวิชาการดานการเรียนการสอน  การวิจัย  
                สิ่งประดิษฐ  และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
       (๓)  รายจายเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
       (๔)  รายจายตามเงื่อนไขหรือวัตถุประสงคของผูบริจาค
       (๕)  รายจายเพื่อสนับสนุนใหบริการดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรม และทํานุบํารุง
                ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม
       (๖)  รายจายเพื่อสวัสดิการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ขอ  ๑๐  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันจากงบประมาณที่ เบิกจายจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยที่เปนรายจายตามขอ  ๙  และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ใหกระทําไดตามระเบียบ 
ขอบังคับประกาศ  และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย หากมิไดกําหนดไวเปนการเฉพาะใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ใชกับเงินงบประมาณแผนดินโดยอนุโลม

ขอ  ๑๑  การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันจากเงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหแกมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงาน ใหกระทําไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
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หมวด  ๔
วิธีการงบประมาณ

ขอ  ๑๒  ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 
โดยแยกประเภทรายจายตามหนวยงาน  แผนงานและโครงการ  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อใชเปน
งบประมาณในปงบประมาณนั้น

ขอ  ๑๓  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเรงดวน และมหาวิทยาลัยมิไดตั้งงบประมาณเพื่อการ
นั้นไวหรือจัดตั้งงบประมาณไวไมพอจาย  ใหอธิการบดี มีอํานาจดําเนินการดังนี้

       (๑)  สั่งจายเงินรายไดงบกลางมหาวิทยาลัย หรือ
       (๒)  สั่งจายเงินรายไดสะสมมหาวิทยาลัยไดไมเกินปละ  ๑๕%  ของยอดเงินสะสม
ทั้งนี้  การดําเนินการ  ตาม  (๒)  ใหรายงานคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ  ๑๔  เงินรายไดที่มีระเบียบหรือขอบังคับกําหนดไวแลวเปนการเฉพาะ  ใหดําเนินการ

ตามระเบียบ  หรือขอบังคับนั้นๆ
ขอ  ๑๕  การจําแนกประเภทรายจายและวิธีการงบประมาณ  ใหถือปฏิบัติตามแบบและ

วิธีการ  ของสํานักงบประมาณโดยอนุโลม เวนแตคณะกรรมการจะเห็นเปนอยางอื่น  และไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย

ขอ  ๑๖  งบประมาณเงินรายไดของปงบประมาณใด ใหเบิกจายภายในปงบประมาณนั้น
ขอ  ๑๗  การขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมปจากงบประมาณที่เบิกจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจอนุมัติแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่อธิการบดีกําหนด  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ  ๑๘  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทรายจาย  เปลี่ยนแปลงรายการ  หรือใชเงิน
เหลือจายใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ  แลวรายงานใหคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยทราบ  ทั้งนี้ตอง     
ไมเกินวงเงินที่ไดระบุไวในงบประมาณเงินรายได

หมวด  ๕
การอนุมัติจายเงินและกอหนี้ผูกพัน

ขอ  ๑๙  ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมัติจายเงินและกอหนี้ผูกพัน  
ซึ่งรวมหมายถึง  อนุมัติดําเนินการ  อนุมัติกอหนี้  และลงนามในสัญญา

ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง  ใหอนุมัติกอหนี้ผูกพันไดไมเกิน  ๑  ปงบประมาณ     
เวนแตมีความจําเปนใหขออนุมัติจากอธิการบดีกอน

ขอ  ๒๐  อธิการบดีมีอํานาจสั่งจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจากเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ        
แตละหนวยงาน  แลวรายงานใหคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ  ๒๑  การเบิกเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณเงินรายไดใด  ใหขอเบิกได
จนถึงวันทําการสุดทายของปงบประมาณ  งบประมาณเงินรายไดนั้น  เวนแตในกรณีไดกอหนี้ผูกพันไวและ           



-๖-

ไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณเงินรายได ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการขอกันเงินไวจาย
ตามภาระผูกพันนั้นได

ขอ  ๒๒  การเบิกจายเงินรายไดในกรณีใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังโดยอนุโลม

ขอ  ๒๓  การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดทําบัญชี 
และการพัสดุ  ภายใตระเบียบนี้  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ  ๒๔  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  และเปนกรณีฉุกเฉิน  จําเปนเรงดวน        
ใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการเทาที่จําเปนไปพลางกอน  แลวจึงรายงานตอคณะกรรมการและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หมวด  ๖
การตรวจสอบบัญชี

ขอ  ๒๕  ใหมีการตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารการเงิน  และทรัพยสินทุกประเภท
ของมหาวิทยาลัย  โดยผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอและอาจจัดใหมีผูตรวจสอบบัญชี
จากภายนอกไดตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ  ๒๖  ใหผูตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจําปที่สํานักงาน
อธิการบดีเสนออธิการบดี  ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณเงินรายได และให
อธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการ

หมวด  ๗
การจัดตั้งกองทุน

ขอ  ๒๗  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีกองทุน  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  และจัดการใหเกิดดอกผลเพื่อนํามาเปนคาใชจายในกิจการของมหาวิทยาลัย

ขอ  ๒๘  กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามขอ  ๒๗  ใหมีขึ้นดวยกรณีดังตอไปนี้
       (๑)  เงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดสรรเปนเงินกองทุน
       (๒)  เงินบริจาคหรือเงินอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ  ๒๙  การบริหารกองทุน  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

หมวด  ๘
บทเฉพาะกาล

ขอ  ๓๐  ภายใตระเบียบนี้  การดําเนินการใดที่เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ 
ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่งของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีอยูกอนระเบียบนี้มีผลบังคับใช  ใหการดําเนินการนั้นยังคง 
มีผลผูกพันตอไป  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรมีมติใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในกิจการ    
เรื่องใด  ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการเฉพาะกิจการนั้น



-๗-

ขอ  ๓๑  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศ คําสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วาดวยการรับ  จาย  เก็บรักษา  เงินรายรับ  พ.ศ. ๒๕๒๐  ที่ใชอยูกอน           
โดยอนุโลม

ขอ  ๓๒  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการเปนผูมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ  ณ  วันที่       ๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายประพัฒน  โพธิวรคุณ)
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร


