
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

------------------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบังคับเก่ียวกับการเงินและงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 จึงเห็นสมควรใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและ
งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีไดกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
“เงินรายได” หมายถึง เงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา 13 แหงพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
“ปงบประมาณ” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายน

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 6 มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพ่ือใหเกิดผลประโยชนไดภายใน
ขอบเขตดังนี้

2/(1) ซื้อพันธบัตร ...
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(1) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(2) ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
(3) ซื้อตั๋วเงินคงคลัง
(4) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีมีฐานะม่ันคง

และมีธนาคารเชื่อถือไดอาวัล
(5) ซื้อตัว๋สัญญาใชเงินจากบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีมีฐานะม่ันคง

ตามหลักเกณฑและบัญชีรายชื่อบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีมหาวิทยาลัยเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบใหซื้อตั๋วสัญญาใชเงินได โดยไมตองมีธนาคารอาวัล

(6) ฝากธนาคารประเภทฝากประจําหรือประเภทออมทรัพยไวกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชยอ่ืนหรือสถาบันการเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประสงคจะนําเงินรายไดไปฝากหรือลงทุนตางจากท่ีกําหนดใน
วรรคแรก ใหกระทําไดโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการขางตนใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกๆ ป
งบประมาณ

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยจัดทํางบประมาณรายจายจําแนกตามหนวยงาน โดยแยกเปนงบประมาณ
ท่ีจะเบิกจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณท่ีจะเบิกจากเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย ตามขอ 1๑ เสนอ
คณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณ
และทรัพยสินของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย

ถางบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจําปใดออกใชไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหใชงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยประจําปท่ีลวงแลวไปพลางกอนได ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีอธิการบดีกําหนด

ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีอาจจะหารายไดมาใชจายหมุนเวียน
ไดเองในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ใหการจายเงินเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเฉพาะ
สําหรับกิจกรรมหรือโครงการนั้น

ขอ 8 งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีจําเปนหรือฉุกเฉินก็ได การเบิกจายตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

ขอ 9 ในกรณีท่ีหนวยงานหรือกิจการอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานการเงิน
การจัดหารายได การใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันจากรายไดของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะ
พิเศษ ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
วางขอบังคับเพ่ือการนั้นได ตามลักษณะพิเศษและความเหมาะสมของแตละหนวยงาน

หมวด 2
รายรับ

ขอ 10 รายรับซึ่งเปนเงินงบประมาณแผนดินใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ 11 รายรับซึ่งเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

3/(1) เงินผลประโยชน ...
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(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(3) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล

หรือใชประโยชน
(4) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเพ่ือใช

ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
(5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(6) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน

ขอ 12 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนด
อัตราเงินคาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยตามขอ 1๑ (1) ตามความเหมาะสม
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

สําหรับการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด 3
รายจาย

ขอ 13 มหาวิทยาลัย มีรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้
(1) รายจายเพ่ือการบริหารในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย
(2) รายจายเพ่ือการศึกษา การสงเสริมวิชาการและการพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนากิจกรรมและสงเสริมกิจการนักศึกษา การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากร

(3) รายจายเพ่ือสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

(4) รายจายตามเงื่อนไขหรือวัตถุประสงคของผูบริจาค
(5) รายจายเพ่ือสวัสดิการแกขาราชการ พนกังานมหาวิทยาลัย และลูกจางของ

มหาวิทยาลัย
(6) รายจายเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สงเสริมใหนักศึกษามีความรูคูคุณธรรม

และสํานึกในความเปนไทย
(7) รายจายอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ขอ 14 การจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหเบิกจายตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

วิธีการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยหรือกอหนี้ผูกพันจากงบประมาณท่ีเบิกจาย
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

4/หมวด 4 ...
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หมวด 4
วิธีการงบประมาณ

ขอ 15 งบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยของปงบประมาณใด ใหเบิกจายภายใน
ปงบประมาณนั้น เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณนั้น ใหเบิกจาย
คาใชจายคางเบิกนั้นจากเงินของปงบประมาณถัดไปไดอีกหนึ่งป แตคาใชจายนั้นตองไมเปนการกอหนี้ผูกพัน
เกินกวาวงเงินรายไดท่ีไดรับอนุมัติไว

การเบิกจายคาใชจายคางเบิกขามปตามวรรคกอนในงบลงทุน คาครุภัณฑ คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง หรือรายจายอ่ืนท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางจะตองไดรับอนุมัติกําหนด
รายการจากอธิการบดี

ขอ 16 การกําหนดใหหนวยงานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหมีแผนงานตลอดจนงบรายจายและหลักเกณฑการถัวเฉลี่ยจายในงบรายจายใหเปนไปตามท่ี
อธิการบดีกําหนดโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 17 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินเพ่ือจัดตั้งกองทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเรียน
การสอน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจัดตั้งเปนกองทุนเดียวหรือหลายกองทุน
แยกกันก็ได โดยออกเปนระเบียบท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ขอ 18 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอยูภายใตวัตถุประสงคและภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา
อนุมัติ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการนอกเหนือจากนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ขอ 19 ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหใชจายงบประมาณจากเงินรายไดเหลือจายในระหวาง
ปงบประมาณไดตามหลักเกณฑท่ีออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 20 ในกรณีท่ีมีรายการคาใชจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนและเกิดข้ึน
ในระหวางป โดยมิไดตั้งงบประมาณเพ่ือรายการนั้นไว ใหจัดทําเปนงบประมาณจากเงินรายไดเพ่ิมเติม
ในระหวางปนั้นได ท้ังนี้ใหดําเนินการตามขอบังคับนี้

ขอ 21 การขออนุมัติกันเงินไวเหลื่อมปงบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยใหอธิการบดี
เปนผูมีอํานาจอนุมัติแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีอธิการบดีกําหนด
โดยออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

ขอ 22 ในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปนเรงดวน ตองจายเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
และเปนกรณีท่ีมิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว หากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
ถามีเงินเพียงพอใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาอนุมัตจิายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยไดในวงเงินไมเกิน
หนึ่งลานบาท เม่ืออนุมัติไปแลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโดยเร็ว

หมวด 5
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชี

ขอ 23 ใหผูอํานวยการกองคลัง ดูแลตรวจสอบรายรับ รายจาย รวมท้ังการกอหนี้ผูกพันของ
มหาวิทยาลัย โดยใหบันทึกบัญชีใหถูกตอง

5/ ขอ 24 การรับเงิน...



-5-

ขอ 24 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หรือตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ขอ 25 การรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยทุกประเภท จะหักไวใชจายเพ่ือการใดกอนนําสงมิได
ยกเวนการดําเนินการตามโครงการท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ

การรับเงินรายไดตามวรรคหนึ่ง ตองออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเปนหลักฐาน โดยมอบตนฉบับ
ใหแกผูชําระเงินและมีสําเนาไวกับตนข้ัว

ใบเสร็จรับเงินจะตองเปนไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยผูอํานวยการกองคลังตอง
ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงิน

ขอ 26 ใหมหาวิทยาลัยนําเงินรายรับฝากไวท่ีธนาคารท่ีเปนของรัฐ หรือธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ แลวแตกรณี ในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไป

ใหมหาวิทยาลัยเปดบัญชีเงินฝากแตละประเภท โดยใหอธิการบดีเปนผูขอเปดบัญชี
ซึ่งอาจจะระบุวัตถุประสงคของบัญชี ประเภทชื่อบัญชีนั้นๆ ก็ได

ใหอธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายมีอํานาจลงนามรวมกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
เจาหนาท่ีการเงินท่ีรับผิดชอบดานการเงิน รวมเปนสองคนเปนผูลงนามเบิกจาย ท้ังนี้ใหถือวาเอกสารขอเปดบัญชี
ของหนวยงานท่ีระบุเงื่อนไขของการลงนามเบิกจาย รวมถึงวงเงินในการสั่งจายเปนเสมือนการมอบอํานาจดวย

ใหรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานการคลังรับทราบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประจําเดือนท่ีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานบัญชีเสนอมา

ขอ 27 การเก็บรักษาเงินคงเหลือ ใหมีกรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอยสามคน ซึ่งอธิการบดีเปน
ผูแตงตั้ง เพ่ือใหมีหนาท่ีตรวจสอบตัวเงินใหตรงกับบัญชีงบเงินคงเหลือประจําวัน บัญชีเงินสด โดยตรวจสอบ
ทุกวันและลงนามกํากับไวเปนหลักฐานและตองทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันรายงานตออธิการบดี

ขอ 28 ใหกองคลังเก็บรักษาเงินสดไวสํารองจายไดภายในวงเงินท่ีอธิการบดีกําหนดแลวแตกรณี
ถาเกินจํานวนเงินท่ีกําหนดไว ใหนําฝากธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินท่ี
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามขอ 27 ภายในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไป

ขอ 29 ใหผูอํานวยการกองคลังจัดทํารายงานรายรับ และรายจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
เปนประจําทุกเดือน และเสนอใหอธิการบดีทราบภายในวันท่ียี่สิบของเดือนถัดไป และใหจัดทํารายงานฐานะ
การเงินของมหาวิทยาลัยทุกสามเดือน โดยจัดทํารายงานรายรับรายจายและฐานะการเงินเปรียบเทียบกับ
งวดกอนเพ่ือรายงานใหอธิการบดีภายในวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ

ขอ 30 ใหกองคลัง จัดทํางบการเงินประจําป เสนออธิการบดีภายในเกาสิบวัน นับตั้งแตวันสิ้น
ปงบประมาณ และใหกองตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจสอบพรอมกับการเสนอ
งบการเงินตออธิการบดี เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ

นอกจากการตรวจสอบดังกลาวแลว อธิการบดีจะใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงิน และ
เงินท่ีเก็บรักษาไวไดตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร

ใหมีผูสอบบัญชีภายนอกตรวจสอบบัญชีเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจําป โดยให
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผูสอบบัญชีภายนอกดังกลาว
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หมวด 6
การกอหนี้ผูกพันและการจายเงิน

ขอ 31 ผูมีอํานาจอนุมัติในการกอหนี้ผูกพัน ซึ่งหมายความถึง การอนุมัติดําเนินการ การอนุมัติ
กอหนี้ และการลงนามในสัญญาการกอหนี้ผูกพันจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหเปนอํานาจของอธิการบดี
หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับผูอํานวยการกองท่ีอธิการบดีมอบหมาย

ขอ 32 ผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ใหเปนอํานาจของอธิการบดี
หรือผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับผูอํานวยการกองท่ีอธิการบดีมอบหมาย

ขอ 33 การจายเงิน ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) จายโดยเช็ค การเขียนเช็คสั่งจาย ใหปฏิบัติดังนี้

(ก) การจายเงินใหแกเจาหนี้ ในกรณีซื้อ หรือเชาทรัพยสิน หรือจางทําของ ใหออก
เช็คสั่งจายในนามเจาหนี้ และขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมดวย

(ข) การจายเงินใหแกผูรับเงินหรือเจาหนี้ นอกจากกรณีตาม (ก) ใหออกเช็คสั่งจาย
ในนามผูรับเงินหรือเจาหนี้ และขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและจะขีดครอมหรือไมก็ได

(ค) ในกรณีสั่งจายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจาย ใหออกเช็คสั่งจายในนามเจาหนาท่ี
การเงินของสวนราชการ และขีดฆาคําวา “หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก หามออกเช็คสั่งจายเงินสด

ในกรณีท่ีมีการจายเงินไมเกินรายละสามหม่ืนบาท อาจจายเปนเงินสดได
(2) จายโดยโอนเขาบัญชีธนาคารของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ์รับเงิน

ขอ 34 การมอบอํานาจสั่งจายเงินของมหาวิทยาลัย ใหทําเปนคําสั่งของมหาวิทยาลัย โดยระบุ
หลักเกณฑและวงเงินท่ีมอบหมายใหผูท่ีไดรับมอบอํานาจดวย

ขอ 35 หลักฐานการจายเงิน ใบสําคัญจาย ตลอดจนวิธีการจายเงิน นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ หรือระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ขอ 36 ในระหวางท่ียังไมมีระเบียบ ประกาศ และคําสั่งมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ออกใชบังคับ ใหนําระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีใชอยูในวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายวิชัย    ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการเงินและงบประมาณเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 คือ เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเงินและงบประมาณสําหรับเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยในเรื่องท่ัวไปเก่ียวกับเงินรายได รายรับ รายจาย วิธีการงบประมาณ การรับเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจัดทําบัญชี การกอหนี้ผูกพันและการจายเงิน จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


