
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย โครงการเงินทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

....................................................................... 
 

 โดยที่เปนการสมควรวางหลักเกณฑการบริหารจัดการโครงการเงินทุนหมนุเวยีนของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย โครงการเงินทุน

หมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย โครงการเงินทุนหมุนเวียน      

พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

  ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 

 “สวนงาน” หมายถึง  สวนงานตามความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑   

 “โครงการ” หมายถึง โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโดย

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

 “รายไดสุทธิ” หมายถึง รายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจการของโครงการเงินทุน

หมุนเวียนหลังหักคาใชจาย 
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หมวดที่  ๑ 

การจัดต้ัง และการดําเนนิงาน 

  ขอ ๕  การจัดต้ังโครงการเงินทุนหมุนเวียนตองเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติตอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

  โครงการตามความในวรรคแรก ใหมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ กําหนดระยะเวลา (ถามี) รายช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการ เงินทุน

เร่ิมตน แหลงที่มาและการใชเงินทุนเร่ิมตน สถานที่ต้ังสํานักงานโครงการ ประมาณการรายรับและ

รายจายของโครงการ แผนการบริหารการเงิน แผนการคืนเงินทุน การตรวจสอบ การประเมินผลและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินกําหนด 

  หลังจากโครงการไดรับอนุมัติใหมหาวิทยาลัยรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบใน

โอกาสแรกที่มีการประชุม 
 

  ขอ ๖  การจัดต้ังโครงการเงินทุนหมุนเวียน ใหกระทําไดตามวัตถุประสงคเพื่อการ

ลงทุนหรือการหาผลประโยชนในกิจการที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการนิสิตและ

สวัสดิการบุคลากร หรือกิจกรรมอ่ืน เพื่อสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๗  เงินที่นํามาใชจายในการดําเนินกิจการของโครงการ อาจไดมาจากเงินรายได

ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินอนุมัติจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย      ใหเปน

ทุนสําหรับจัดต้ังโครงการ หรือดอกผลของเงินทุนของโครงการ หรือรายไดจากแหลงอ่ืนที่

มหาวิทยาลัยหรือสวนงานมอบใหเปนทุนของโครงการ หรือเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคโดยมี

วัตถุประสงคใหเปนทุนสําหรับโครงการ หรือเงินยืมจากงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย    

เพื่อเสริมสภาพคลองของกิจการ  หรือเพื่อขยายกิจการ หรือรายไดจากการจัดกิจกรรมของโครงการ 
 

  ขอ ๘  เม่ือคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินอนุมัติโครงการแลว ใหอธิการบดี

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการ โดยมีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน 

แตไมเกิน ๑๐ คน  

  ในคณะกรรมการบริหารโครงการ ใหกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และมี

กรรมการอีกคนหนึ่งเปนผูจัดการโครงการ ผูจัดการโครงการมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ 

คณะกรรมการบริหารโครงการกําหนด 
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  คณะกรรมการบริหารโครงการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับการ

แตงต้ังใหมอีกได กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังแทนมีวาระ

การดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาที่เหลือของผูที่ตนแทน 

  การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอย

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเปนองคประชุม 
 

  ขอ ๙  คณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

      (๑)  บริหารกิจการเงินทุนหมุนเวียนใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ 

ที่ไดรับอนุมัติ 

    (๒)  แตงต้ัง กําหนดบทบาทหนาที่ และคาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ 

    (๓)  ควบคุมการรับ-จายเงิน 

    (๔)  ควบคุมดูแลและจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการ 

    (๕)  พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสงคืนใหแกมหาวิทยาลัย และจัดแบงรายได 

สุทธิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 

    (๖)  รายงานการเงินประจําป ผลการดําเนินงานของโครงการ พรอมทั้ง 

แสดงฐานะทางการเงิน การรับ – จายเงินของโครงการตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินและ

อธิการบดี   

    (๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 
หมวดที่  ๒ 

การเงนิ และบัญชี 
 

  ขอ ๑๐  เงินทุนหมุนเวียนจะนําไปใชจาย หรือกอหนี้ผูกพันได เมื่อโครงการไดรับ

อนุมัติตามขอ ๗ แลว และตองจายหรือกอหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงคของโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทัง้นี้

ตองไมเกินวงเงินทุนของโครงการนั้นๆ   
 

  ขอ  ๑๑   การรับเงินหรือทรัพย สินตามระเบียบนี้  ให เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การบริหารงานการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
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  ขอ ๑๒  ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติและส่ังจายเงินของ

โครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการ 

  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงิน อัตราการจาย วงเงินที่จายได วิธีการ

จายรวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ หรือตามที่

คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินกําหนด 
 

  ขอ ๑๓  การฝาก การถอน และการเก็บรักษาเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน       

ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (๑)  เงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้ ใหนําฝากธนาคารพาณิชย 

หรือสหกรณออมทรัพย ที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเห็นชอบ ในนาม “เงินทุนหมุนเวียน

โครงการ...” (ระบุชื่อโครงการ และ/หรือสวนงานดวย) 

                  (๒)  กา รถอน เ งิ น ขอ ง โค ร งกา รจ ากธนาคา ร  ห รื อสหก รณ ออมท รัพย                       

ใหกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน ๒ คน รวมกับเจาหนาที่การเงินของโครงการลงลายมือ

ชื่อรวมกัน จึงจะถอนเงินได ตามเงื่อนไขที่อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานกําหนดไว 

  (๓)  เจาหนาที่การเงินของโครงการ มีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวสําหรับใชจายใน

กิจการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการในทุกขณะไดไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) หาก

มีเงินสดเกินวงเงินดังกลาวใหนําฝากธนาคาร หรือสหกรณออมทรัพยในวันนั้น หรืออยางชาในวันทํา

การถัดไป 

 
หมวด  ๓ 

การรายงาน การตรวจสอบ และการรบัรองงบการเงิน 
 

  ขอ ๑๔  ใหเจาหนาที่การเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการจัดทํา

บัญชีตามแบบที่มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ หรือตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินกําหนด และ

ใหเก็บเอกสารหลักฐานการรับ – จาย ไวในที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบ 
 

  ขอ ๑๕  ใหหัวหนาสวนงานแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทําหนาที่

ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน หลักฐานการรับ – จาย สรุปผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของ

โครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการ 
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  ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการ รายงาน

กิจการ โดยสรุปผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของโครงการ เสนอตอหัวหนาสวนงานเจาของ

โครงการทุกๆ สามเดือน และภายใน ๔๕ วัน นับแตวันปดบัญชีประจําป  
 

   ขอ ๑๗  ใหสวนงานเจาของโครงการเสนอรายงานประจําป ซึ่งแสดงงบดุล งบรายได 

คาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบตอคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน และสภามหาวิทยาลัย 

ภายใน ๖๐ วันหลังจากส้ินปงบประมาณ 

 
หมวดที่  ๔ 

การจัดสรรรายไดสทุธ ิ

  ขอ ๑๘  รายไดสุทธิที่ไดจากการดําเนินกิจการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการ      

ใหคณะกรรมการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนแตละโครงการพิจารณาจัดสรร โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินตามเกณฑ ดังนี้ 

  (๑)  สงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและสวนงานเจาของโครงการในสัดสวนที่

เทากัน รวมแลวไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของรายไดสุทธิ 

  (๒)  นําไปเพิ่มเปนทุนของโครงการ จํานวนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายไดสุทธิ 

  (๓)  สวนที่เหลือจํานวนไมเกินรอยละ ๒๐ ของรายไดสุทธิ อาจจัดสรรเปนเงินรางวัล 

คาตอบแทน และ/หรือเบ้ียประชุมแกคณะกรรมการบริหารโครงการ และเจาหนาที่ของโครงการ 

 
หมวดที่  ๕ 

การเลิกกิจการเงินทนุหมนุเวียน 

  ขอ ๑๙  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน มีอํานาจในการสั่งลดเงินทุนหมุนเวียน 

หรือเลิกโครงการ รวมทั้งชําระบัญชีและจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเมื่อเลิกโครงการใดๆ ไดตามควรแก

กรณี เงินหรือทรัพยสินคงเหลือภายหลังการชําระบัญชีแลว ใหคงเปนของสวนงานเจาของโครงการ 
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หมวดที่  ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

  ขอ ๒๐  กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือในกรณีไมอาจปฏิบัติตาม

ขอกําหนดใดในระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินพิจารณาวินิจฉัย 
 

  ขอ ๒๑  ใหโครงการเงินทุนหมุนเวียนที่จัดต้ังข้ึนตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ   

วาดวย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนโครงการเงินทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้  
 

  ขอ ๒๒  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                     

           
       (ศาสตราจารย ดร. จรัญ จันทลักขณา) 

                      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ปฏิบัติหนาที่แทน 

                                    นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 


