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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

ว�าด�วยการใช�จ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  โดยท่ีเป�นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ�ในการใช�จ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับโครงการอ่ืน  
ท่ีมิใช�โครงการวิจัยให�เหมาะสม  สอดคล�องกับหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  และเพ่ือให�เกิดความ
คล�องตัวในการปฏิบัติงาน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒)  แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และหนังสือกระทรวงการคลัง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว.๑๒๖  ลงวันท่ี 
๗ กันยายน  ๒๕๔๘  โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ในการประชุมครั้งท่ี       
๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี    ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๔  จึงวางระเบียบไว�ดังต�อไปนี้ 
  ข�อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ว�าด�วย
การใช�จ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
  ข�อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “หน�วยเบิกจ�าย”  หมายถึง  กองคลัง  และงานการเงิน  สํานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 
  “กองคลัง”  หมายถึง  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
  “หน�วยงาน”  หมายถึง  คณะ วิทยาลัย  สถาบัน  สํานัก  หรือหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยท่ีเป�นผู�รับผิดชอบโครงการ 
  “หัวหน�าหน�วยงาน”  หมายถึง  คณบดี  ผู�อํานวยการวิทยาลัย  ผู�อํานวยการสถาบัน  
ผู�อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน�าหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร� 
  “โครงการ – เงินงบประมาณ”  หมายความว�า  โครงการหรือรายการค�าใช�จ�ายในงบเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  ท่ีได�กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปF  รวมท้ัง
โครงการหรือรายการค�าใช�จ�ายท่ีได�รับอนุมัติเงินประจํางวดระหว�างปFงบประมาณ 
  “โครงการ – เงินรายได�”  หมายความว�า  โครงการหรือรายการค�าใช�จ�ายในงบเงินอุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  ท่ีได�รับอนุมัติจากเงินรายได�ประจําปF  เงินรายได�งบกลางหรือรายได�สะสมของ
มหาวิทยาลัย 
 



๒ 
 
  ข�อ ๔  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับกับการใช�จ�ายเงินงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ี
ได�รับจากเงินงบประมาณแผ�นดินและเงินรายได�  ยกเว�นการใช�จ�ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
  ข�อ ๕  ให�หัวหน�าหน�วยงานควบคุมการใช�จ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได�รับให�เป�นไปตาม
วัตถุประสงค�และให�เป�นไปตามระเบียบนี้ 
  ข�อ ๖  เม่ือหน�วยงานได�รับอนุมัติเงินงบประมาณประจําปF  งบเงินอุดหนุนท่ัวไปแล�ว  ให�
หัวหน�าหน�วยงานดําเนินการดังนี้ 

(๑) เงินงบประมาณ  ให�จัดทํารายละเอียดประมาณการค�าใช�จ�ายงบประมาณ
ของโครงการท่ีได�รับอนุมัติ  เสนออธิการบดีหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย 

(๒) เงินรายได�  ให�จัดทํารายละเอียดประมาณการค�าใช�จ�ายของโครงการตาม
งบประมาณท่ีได�รับอนุมัติ  เสนออธิการบดีหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ  ยกเว�นโครงการท่ีมีการ
จัดซ้ือครุภัณฑ�หรือค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีไม�มีระเบียบกําหนดไว�  ให�ขออนุมัติต�ออธิการบดี 
 ข�อ ๗  กรณีหน�วยงานมีความจําเป�นต�องขออนุมัติโครงการหรือค�าใช�จ�ายงบเงินอุดหนุน
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีได�รับงบประมาณรายจ�ายประจําปF  ให�หัวหน�าหน�วยงานเสนอรายละเอียดโครงการ
หรือค�าใช�จ�ายให�อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
 ข�อ ๘  ให�หน�วยเบิกจ�ายเปHดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  ประเภทออมทรัพย�
ข้ึน  ๒  บัญชี  เพ่ือรับฝากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ดังนี้ 

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย�)  บัญชีท่ี ๑  สําหรับรับฝากเงิน
งบประมาณโครงการ – เงินงบประมาณ 

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย�)  บัญชีท่ี ๒  สําหรับรับฝากเงินรายได�
โครงการ – เงินรายได� 

กรณีท่ีหน�วยเบิกจ�ายได�เปHดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยไว�แล�ว   
ให�ฝากรวมไว�ในบัญชีเดียวกันได� 
 ช�อ ๙  เม่ือโครงการ–เงินงบประมาณได�รับอนุมัติเงินประจํางวดแล�วให�หน�วยเบิกจ�ายเบิก
เงินของโครงการดังกล�าวจากกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล�วแต�กรณี  และนําฝากบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร (ออมทรัพย�)  บัญชีท่ี ๑ 
 สําหรับโครงการ – เงินรายได�  ท่ีได�รับอนุมัติแล�วให�หน�วยเบิกจ�ายเบิกเงินของโครงการ
ดังกล�าวจากบัญชีเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย  และนําฝากบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ออมทรัพย�)  บัญชีท่ี ๒ 
 ให�หน�วยเบิกจ�ายทําใบโอนตัดจ�ายจากเงินงบประมาณ  หรือเงินรายได�เข�าบัญชีเงินรับฝากไว�
และบันทึกบัญชีย�อยเงินโครงการ (ระบุชื่อโครงการ) 
 ข�อ ๑๐  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค�าใช�จ�ายหรือถัวจ�ายระหว�างรายการภายในงบประมาณ
ของโครงการ  ให�ขออนุมัติอธิการบดีหรือผู�ได�รับมอบหมาย 
 ข�อ ๑๑  การจ�ายเงินหรือก�อหนี้ผูกพันค�าใช�จ�ายให�กระทําได�ภายหลังท่ีได�รับอนุมัติตาม    
ข�อ ๖  ข�อ ๗  หรือข�อ ๑๐  ภายในวัตถุประสงค�  เปJาหมาย  และวงเงินงบประมาณของเงินอุดหนุนท่ัวไปนั้น 



๓ 
 
 ข�อ ๑๒  การจัดซ้ือ จัดจ�าง ให�ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว�าด�วยการพัสดุ  
และให�ส�งมอบครุภัณฑ�คืนมหาวิทยาลัยเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของโครงการแล�ว 

 กรณีครุภัณฑ�ท่ีนําไปประกอบสิ่งประดิษฐ�ให�หมายเหตุไว�ในทะเบียนครุภัณฑ�ว�านําไป
ประกอบสิ่งประดิษฐ�รายการใด 
 ข�อ ๑๓  การเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน  ได�แก�  ค�าล�วงเวลา  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�า 
ท่ีพัก  ค�าพาหนะ  ค�าตอบแทน  หรือเงินอ่ืนใดให�เบิกได�ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  หรือระเบียบการ
เบิกจ�ายเงินของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ ๑๔  สําหรับการยืมเงินทดรองจ�าย  ให�ยืมได�เฉพาะเท�าท่ีจําเป�น  เพ่ือใช�ดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค�ของรายการงบประมาณท่ีได�รับเงินอุดหนุนท่ัวไปเท�านั้น  โดยให�ผู�ยืมทําสัญญาการยืมเงินตาม
แบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  และให�ผู�ยืมส�งใบสําคัญคู�จ�าย  และหรือเงินสดเพ่ือหักล�างเงินยืมทดรองจ�าย
ภายในสามสิบวันหลังจากเกิดรายจ�ายนั้น 
 ข�อ ๑๕  ให�หน�วยเบิกจ�าย  มีหน�าท่ีดูแลตรวจสอบรายรับ  รายจ�าย  การก�อหนี้ผูกพัน  และ
จัดให�มีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีของหน�วยงาน  รวมท้ังเก็บรวมรวมหลักฐานการจ�ายเงิน  ตามระเบียบ
การเบิกจ�ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส�งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  เพ่ือให�สํานักงานการ     
ตรวจเงินแผ�นดิน  และหรือสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ  ตรวจสอบ 
 เม่ือสิ้นสุดการใช�จ�ายเงินตามโครงการหรืองบประมาณหรือยุบเลิกการดําเนินการตาม
งบประมาณท่ีได�รับเงินอุดหนุนท่ัวไป  ให�หัวหน�าหน�วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานพร�อมสรุปผลการ       
ใช�จ�ายเงินภายใน ๑๕ วัน  นับจากวันสิ้นสุดโครงการหรือหยุดดําเนินการ  เสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 
 ข�อ ๑๖  การจ�ายเงินตามโครงการให�จ�ายในปFงบประมาณตามประเภทของเงินท่ีใช�
ดําเนินการ  กรณีท่ีมีเงินเหลือและยังไม�สิ้นสุดโครงการ  ให�นําเงินท่ีเหลือไปจ�ายได�ภายในปFงบประมาณถัดไป
อีกหนึ่งปF หากยังไม�สามารถใช�จ�ายได�ภายในระยะเวลาดังกล�าว  ให�ถือว�าเป�นอันพับไป 
 ข�อ ๑๗  กรณีมีเงินคงเหลือของโครงการท่ีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล�ว  หรือเป�นเงิน
คงเหลือของโครงการใดท่ีต�องพับไปตามข�อ  ๑๕  และกรณีมีดอกผลเกิดจากเงินฝากธนาคารอยู�ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารให�หน�วยงานดําเนินการดังนี้ 

(๑) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข�อ ๘ (๑)  ให�นําส�ง
เป�นรายได�แผ�นดิน  โดยนําส�งกองคลัง  สําหรับหน�วยงานท่ีเบิกเงินจาก  
กองคลัง  หรือนําส�งคลังจังหวัด  สําหรับหน�วยงานท่ีเบิกเงินจากคลังจังหวัด 

(๒) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข�อ ๘ (๒)  ให�นําส�ง
กองคลังเป�นเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย 

 ข�อ ๑๘  โครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการและยังไม�แล�วเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับ  ให�
ดําเนินการตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ว�าด�วยการใช�จ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๔๔  โดย
อนุโลมต�อไปจนกว�าจะแล�วเสร็จ 
 



๔ 
 
 ข�อ ๑๙  ให�อธิการบดีเป�นผู�รักษาการตามระเบียบนี้และให�มีอํานาจวินิจฉัย  ตีความและ    
ชี้ขาดปPญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติให�เป�นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี       ๑๑    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
 
                      (นายประพัฒน�  โพธิวรคุณ) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 


