
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการจายเงินและวิธีการจายเงิน 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 
_________________________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการจายเงนิและวิธีการจายเงนิ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๑๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการบริหารการเงนิและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑   สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการจายเงนิและวิธีการ 
จายเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และสามารถออกประกาศเพื่อปฏิบัติ
ตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑการจายเงิน 

 

ขอ ๔  การจายเงินใหกระทําเฉพาะที่มีกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง
กําหนดไวหรือมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรพัยสินอนุญาตใหจายได และผูมีอํานาจ
อนุมัติใหจายได 

 

ขอ ๕  การอนุมัติการจายเงนิหรือการกอหนี้ผูกพันใหเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 

 

ขอ ๖  การจายเงินตองมีหลักฐานการจายเงนิไวเพื่อการตรวจสอบ 
 

 
 

(สําเนา) 
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ขอ ๗  การจายเงินใหผูปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลัยหรือผูรับบํานาญ หรือเบี้ยหวัดที่ไม
สามารถมารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับแทนก็ได โดยใชใบมอบฉันทะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

การจายเงนิใหแกบุคคลนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไมสามารถมารับเงิน
ไดดวยตนเอง  จะทําหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได 

การจายเงนิกรณีที่มีการโอนสทิธิเรียกรอง  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ขอ ๘  ใหเจาหนาที่ผูจายเงนิประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือช่ือรับรอง
การจายและระบุช่ือผูจายเงินดวยตัวบรรจง  พรอมทั้งวัน  เดือน ป  ที่จายกํากับไวในหลักฐานการ
จายเงินทกุฉบบัเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

ในกรณีที่หลักฐานการจายเปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการใน
ขอ ๑๒ และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือช่ือรับรองคําแปลดวย 

 

ขอ ๙  การจายเงินทุกรายการตองมีการบันทึกการจายเงินไวในระบบบญัชีสามมิติ  และ
ตองตรวจสอบการจายเงนิกบัหลักฐานการจายทุกสิ้นวนั 
 

หมวด ๒ 
หลักฐานการจาย 

 
ขอ ๑๐  การจายเงินใหใชใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน ซ่ึงผูรับเงินเปนผูออกใหหรือ

ใบรับรองการจายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนหลักฐานการจาย 
 

ขอ ๑๑  การจายเงินผานธนาคารใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง ใหใชหลักฐาน
การจายตามทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 

 

ขอ ๑๒  ใบเสร็จรับเงินอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือ  สถานที่อยู  หรือทีท่ําการของผูรับเงิน 
(๒)  วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 
(๓)  รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(๔)  จํานวนเงนิทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

  (๕)  ลงลายมอืช่ือของผูรับเงิน 
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ขอ ๑๓  กรณมีหาวิทยาลัยจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินรายใด ซ่ึงตามลักษณะไม
อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหผูรับเงินลงชื่อรับเงินในใบสําคัญรับเงินเพือ่ใชเปน
หลักฐานการจาย 

 

ขอ ๑๔  กรณผูีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจายเงินไป  โดยไดรับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการ 
ไมครบถวนตามขอ ๑๒  หรือตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได  ใหผูปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลยัผูนั้นทําใบสาํคัญรับเงินและลงชื่อในใบสาํคัญรับเงิน  เพื่อนํามาเปนหลักฐานการจาย 
และใหรับรองการจายในใบสําคัญรับเงินนั้น 
 ในกรณีที่ไดรับใบเสร็จรับเงนิแลวแตเกดิสูญหายใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน   
ซ่ึงผูรับเงินรับรองเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได 

ในกรณีที่ไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได  ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ผูนั้นทําใบรับรองการจายเงนิ โดยช้ีแจงเหตุผล พฤติการณที่สูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ไดพรอมทั้งรับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจาย และแมพบภายหลังจะไมนํามาเบกิจาย
อีก  จากนัน้ใหเสนออธิการบดหีรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมตัิ  เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหใช
ใบรับรองเปนหลักฐานประกอบการขอเบกิเงินได  และเมื่อมีการจายเงนิแลวใหผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยผูนั้นทําใบสําคญัรับเงินและลงชื่อในใบสําคญัรับเงินนั้น เพื่อเปนหลักฐานการจาย 
 

ขอ ๑๕  การจายเงินในตางประเทศซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณนีิยมของประเทศนัน้ ๆ  
ไมตองออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบรับเงินไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๒ ให 
ผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบวุา  เปนการจายเงินคาอะไร  เมื่อวัน เดือน ป ใด  จํานวน
เทาใด  และใหลงลายมือช่ือรับรองการจายไวดวย  ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเปนอยางอื่น 
ก็ใหแนบหลักฐานนั้นไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย 

 

ขอ ๑๖  กรณหีลักฐานการจายของมหาวิทยาลัยสูญหาย  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทําการสอบสวนถึงสาเหตุ และพฤติการณที่เอกสารสูญหาย   

๑๖.๑  กรณพีบวาเกดิจากการทุจริต ใหดําเนินการทางวินยัและกฎหมายวาดวยความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่  

๑๖.๒  กรณีพบวาการสูญหายไมไดเกิดจากการทุจริต  ใหดําเนนิการดงันี้ 
(๑)  ใหใชสําเนาหรือภาพถายเอกสารซึ่งผูรับเงินรับรองแทนได 
(๒)  กรณีไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสารตาม (๑) ได ใหผูจายเงนิทําใบรับรอง

การจายเงนิ  โดยช้ีแจงเหตุผล พฤติการณทีเ่อกสารสูญหาย และไมอาจขอสําเนาหรือภาพถายเอกสาร
ได เสนออธิการบดีอนุมัต ิ
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                        (๓)  การอนุมตัิใหใชสําเนาหรือภาพถายเอกสารแทนเอกสารที่สูญหายนั้น 
จะกระทําไดเมื่อสวนงานทีม่ีหนาที่เกบ็รักษาหรือดูแลเอกสารนั้น ไดดาํเนินการแจงความตอเจา
พนักงานตามกฎหมาย  ซ่ึงในการแจงความใหแสดงถึงสาเหตุและพฤติการณที่เอกสารนั้นสูญหาย   
โดยใหนําสําเนารายงานประจําวันการรับแจงของสถานีตํารวจมาใชเปนหลักฐานประกอบ 
 

ขอ ๑๗  หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขยีนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธี
ขีดฆา แลวพิมพหรือเขียนใหม  และใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับไวทกุแหง 

 

ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยเกบ็หลักฐานการจายไวในที่ปลอดภัย มใิหสูญหายหรือเสียหายได 
ทั้งนี้เมื่อผานการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชีภายนอกแลว ใหเก็บอยางเอกสารธรรมดาได 

 

หมวด ๓ 
วิธีปฏิบัตใินการจายเงิน 

 
ขอ ๑๙  การจายเงินใหจายเปนเช็ค เวนแตกรณีดังตอไปนี้ อาจจายเปนเงนิสดก็ได 
 (๑)  การจายเงินใหแกผูปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลัย   
(๒) การจายเงนิที่มีวงเงนิต่ํากวาหาพันบาท   
 

ขอ ๒๐ การจายเงินผานธนาคารหรือดวยวธีิอ่ืนใด  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ขอ ๒๑  การเขียนเช็คสั่งจายเงิน ใหปฏิบตัิดังนี ้
(๑)  การจายเงนิใหแกเจาหนีห้รือผูมีสิทธิรับเงิน  ในกรณจีัดหาพัสดุ  ใหออกเช็คสั่งจายใน

นามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน  โดยขดีฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก และขีดครอมดวย 
(๒) การจายเงนิใหแกเจาหนีห้รือผูมสิีทธิรับเงิน  นอกจากกรณีตาม (๑) ใหออกเช็คสัง่จายใน

นามของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” และจะขีดครอมหรือไมก็ได  
(๓) ในกรณีส่ังจายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจาย  หามออกเช็คสั่งจายเงินสดแตใหออกเช็คสั่ง

จายในนามเจาหนาที่การเงนิของมหาวิทยาลัยและขีดฆาคาํวา “หรือผูถือ” ออก   
 

ขอ ๒๒  การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและอักษรใหเขียนหรือพมิพให
ชิดเสนและชดิคําวา “บาท”  หรือขีดเสนหนาจํานวนเงนิทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีชองวางที่
จะเขยีนหรือพมิพจํานวนเงนิเพิ่มเติมได  และใหขีดเสนตรงหนาชื่อสกลุ  ช่ือบริษัทหรือหางหุนสวน
จนชิดคําวา “หรือผูถือ”  โดยมิใหมกีารเขยีนหรือพิมพช่ือบุคคลอื่นเพิ่มเติมได 
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หมวด ๔ 
การเบิกจายเงินยืม 

 
ขอ ๒๓  สัญญายืมเงินใหเปนไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ขอ ๒๔  ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูมีอํานาจอนุมัตกิารยืมเงินตามที่
เห็นสมควร 

 

ขอ ๒๕  การจายเงินยืมจะสั่งจายไดเฉพาะที่ผูยืมไดทําสญัญายืมเงินและอธิการบดี หรือผูที่
ไดรับมอบหมายอนุมัติใหจายเงินยืมตามสญัญายืมเงินนัน้ 

 
ขอ ๒๖  การยมืเงินของผูยืมที่ไมมีเงินใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะหักสงใชคืนเงินยืมได            

ใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมทั้งทําสัญญาวางหลักทรัพยหรือหาบุคคลที่
มหาวิทยาลัยกาํหนดมาทําสญัญาค้ําประกันไวตอมหาวทิยาลัย  

 

ขอ ๒๗  ใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหยมืเงินเพื่อใชในกิจการของมหาวิทยาลัยไดเฉพาะ
เทาที่จําเปน และหามมิใหอนุมัติใหยืมเงนิรายการใหมในเมื่อผูยืมมิไดชําระคืนเงินยมืรายการเกาให
เสร็จสิ้นไปกอน  ยกเวนกรณมีีเหตุผลความจําเปนใหอยูในดุลยพนิิจของอธิการบดี 

 

ขอ ๒๘  สัญญาการยืมเงินใหจดัทําขึ้นสองฉบับ โดยเมื่อผูยืมไดรับเงินตามสัญญาการยืม
เงินแลวใหลงลายมือช่ือรับเงินในสัญญายมืเงินทั้งสองฉบับ พรอมกับมอบใหมหาวทิยาลัยเก็บรักษา
ไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ใหผูยืมเก็บไวหนึ่งฉบับ 

 

ขอ ๒๙  กรณตีองจายเงนิยืมสําหรับเพื่อใชในกจิการของมหาวิทยาลัย ที่ติดตอคาบเกีย่วจาก
ปงบประมาณปจจุบันไปถึงปงบประมาณถัดไป  อาจจายเงินยืมคาบเกีย่วปงบประมาณถัดไปได ใน
กรณีตอไปนี ้

(๑)  เงนิยืมสําหรับคาใชจายในการเดินทาง ใหใชจายไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันเริม่ตน
ปงบประมาณใหม 

(๒)  เงินยืมสําหรับปฏิบัตภิารกิจอื่น ใหใชจายไดไมเกนิสามสิบวันนับแตวนัเริ่มตน
ปงบประมาณใหม 

 

ขอ ๓๐  การสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลา
ดังนี ้

(๑)  กรณีเดนิทางไปปฏิบัติงานใหสงภายในสิบหาวันนบัจากวนักลับมาถึง 
(๒)  กรณยีืมเงินไปเพื่อจดัหาพัสดุ ใหสงภายในสิบหาวนันับจากวันรับเงิน 



 -๖- 

(๓)  กรณียืมเงนิเพื่อปฏิบัติงานนอกเหนือ (๑) และ (๒) ใหสงภายในสบิหาวันนับจากวัน
ส้ินสุดกิจกรรม 

ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจายเพื่อสงใชคืนเงินยมืแลวมีเหตุตองทักทวง  ให
มหาวิทยาลัยแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน  โดยใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายในสิบหา
วันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง  หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดช้ีแจงเหตุผลให
มหาวิทยาลัยทราบ  ใหมหาวทิยาลัยดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน  โดยถือวาผูยืมยัง
มิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนัน้ 
 

ขอ ๓๑ เมื่อผูยืมสงหลักฐานการจายและ/หรือเงินเหลือจายที่ยืม (ถามี) ใหเจาหนาที่ผูรับคืน
บันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพรอมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน (ถามี) 

 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กําหนดใหผูอํานวยการ 
กองคลังและทรัพยสิน เรียกใหชดใชเงนิยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไปโดยเรว็
อยางชาไมเกนิสามสิบวันนับแตวนัครบกําหนด  

 ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได  ใหผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสินรายงานให
อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป  

 

ขอ ๓๓  การใดที่ไดดําเนินการไปกอนระเบียบนี้ใชบังคบั ใหใชระเบียบ ประกาศ  ทีใ่ช
บังคับอยูเดิมโดยอนุโลม 

 

    ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๑    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
              (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                           (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 


