ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีกองทุนวิจัย
พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 6 (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลั ยนวมินทราธิราช ว่าด้วย
การวิ จั ย พ.ศ. 2557 และมติ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่ อง การเก็บรักษาเงิน การรับ
และจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริห ารงานวิจั ย ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557
“โครงการหรือกิจกรรม” หมายความว่า โครงการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัย และกิจกรรม
ส่ งเสริม การวิจั ย ตามข้ อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ราช ว่าด้ ว ยการวิจัย พ.ศ. 2557 ที่ ได้ รับ การอนุ มั ติ
จากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
“ผู้รับทุน” หมายความว่า บุคคลหรือส่วนงานที่ได้รับการอนุมัติให้รับเงินจากกองทุนตามโครงการ
หรือกิจกรรม
“การจ่ายเงิน” หมายความว่า การจ่ายเงินจากกองทุนให้ผู้รับทุน
“การเบิกเงิน” หมายความว่า กระบวนการในการอนุมัติให้จ่ายเงินกองทุนให้ผู้รับทุนโดยผู้มีอานาจสั่งจ่าย
“หลักฐานการใช้จ่ายเงิน” หมายความว่า หลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนในโครงการหรือกิจกรรม
ข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าฝ่ายการคลังกองทุน
และเจ้าหน้าที่การคลังกองทุน
ข้อ 5 ให้ฝ่ายการคลังกองทุนมีหน้าที่ ดังนี้
(1) รับเงินกองทุน
(2) เก็บรักษาเงินกองทุน
(3) เบิกเงินกองทุน
(4) จ่ายเงินกองทุน
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(6) ทาบัญชีกองทุน
หมวด 1
การรับและเก็บรักษาเงินกองทุน
ข้อ 6 ให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารในนาม “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” กาหนด
ให้ อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ มอบหมาย และหั วหน้าฝ่ายการคลังกองทุน หรือ หัวหน้าหน่วยส่งเสริม
การวิจัย สองคนลงนามคู่กัน
ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่การคลังกองทุนออกใบเสร็จเมื่อรับเงินทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 เมื่อสิ้น วัน ให้ ฝ่ายการคลังกองทุนสรุปจานวนเงินที่ รับประจาวัน ตรวจสอบเงินกองทุน
คงเหลือประจาวันกับบัญชีในวันนั้นให้ถูกต้องตรงกันก่อนปิดบัญชีประจาวัน และนาเงินเข้าบัญชีกองทุน
ข้อ 9 ให้ เก็บ รักษาเงิน สด เช็ค ที่นาฝากธนาคารไม่ทั นในวัน นั้น ไว้ในตู้นิรภัยของฝ่ า ยการคลั ง
สานักงานอธิการบดี และนาฝากธนาคารในวันทาการถัดไป
หมวด 2
การเบิกเงินกองทุน
ข้อ 10 ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินกองทุนโดยให้ผู้รับทุนส่ง
ส าเนาเอกสารการอนุ มัติ โครงการหรื อกิ จกรรม ใบขอเบิ ก และต้ น ฉบั บ หลั กฐานการใช้ จ่ ายเงิน ตามแต่ก รณี
มาทีฝ่ ่ายการคลังกองทุนเพื่อดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
ข้อ 11 เมื่อฝ่ายการคลังกองทุนตรวจสอบเอกสารแล้ว ให้ฝ่ายการคลังกองทุนจัดทาฎีกาเบิกเงิน
เสนอต่อประธานคณะกรรมการเพื่ออนุมัติฎีกา
ข้อ 12 ให้ใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือต้นฉบับเอกสารหลักฐานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินเพื่อประกอบการเบิกเงิน
ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินตามข้อ 12 ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เลขที่ เล่มที่
(2) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเลขบัตรประจาตัวประชาชน/ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน
(3) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเลขบัตรประจาตัวประชาชน/ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงิน
(4) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน

-3(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
รับรองคาแปลด้วย

รายการแสดงการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร
จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
ลายมือชื่อผู้รับเงินและประทับตรานิติบุคคล
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน
ระบุชื่อโครงการวิจัยลงในใบเสร็จทุกฉบับ
กรณีใบเสร็จเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคาแปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้รับทุนลงลายมือชื่อ

ข้อ 14 กรณีทไี่ ม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินตามข้อ 13 จากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ
รับเงินในใบสาคัญแทนใบเสร็จรับเงิน โดยให้มีรายละเอียดตามข้อ 13 ยกเว้น เลขที่ เล่มที่ ตาม (1) และยกเว้น
ประทับ ตรานิ ติบุ คคลตาม (7) หากวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน
ที่รบั รองสาเนาถูกต้องแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินได้
ข้อ 15 ในกรณีหลักฐานการใช้จ่ายเงินสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ให้ใช้สาเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น สาเนาใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับเงินรับรอง แทนต้นฉบับ
ทีส่ ูญหายได้
(2) กรณีไม่สามารถขอสาเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินได้ ให้ใช้ใบแจ้งความหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
สูญหาย พร้อมทั้งจัดทาใบรับรองการใช้จ่ายโดยระบุชื่อผู้จ่ายเงิน ชื่อผู้รับเงิน วันเดือนปีที่รับเงิน รายการแสดง
การรับเงินว่าเป็นค่าอะไร จานวนเงิน และชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่หลักฐานการใช้จ่ายเงินสูญหายและไม่สามารถ
ขอสาเนาหลักฐานได้ เป็นใบสาคัญรับเงินและใช้เป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินได้
ผู้ขอใช้หลักฐานตามข้อ (1) หรือ (2) จะต้องระบุในเอกสารว่า “ขอรับรองว่ายังไม่เคยนาหลักฐาน
การใช้จ่ายเงินมาเบิกจ่าย และถ้าพบภายหลังจะไม่นามาเบิกจ่ายอีก” เสนอฝ่ายการคลังกองทุนเพื่อเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติจ่ายเงินกองทุนเป็นผู้อนุมัติให้ใช้สาเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินหรือใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
หมวด 3
การยืมเงินกองทุน
ข้อ 16 ผู้รับทุนสามารถยืมเงินจากกองทุนวิจัย เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรม
ได้โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติตามโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ
ข้อ 17 ประธานคณะกรรมการบริห ารงานวิจัย เป็ น ผู้ อนุ มั ติเงิน ยื ม โดยให้ ผู้ ยื มเงิน ส่ งส าเนา
เอกสาร การอนุ มัติโครงการหรือกิจ กรรม บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินกองทุน พร้อมสั ญ ญายืมเงิน กองทุ น
มาที่ฝ่ายการคลังกองทุนเพื่อดาเนินการตรวจสอบเอกสาร และเสนออนุมัติเงินยืม
สัญญายืมเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 18 ผู้ยืมเงินจะต้องคืนเงินยืมภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม
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อนุมัติการขอขยายเวลาคืนเงินยืมได้ โดยขอขยายเวลาคืนเงินยืมได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
หากผู้ยืมไม่คืนเงินยืม ให้เสร็จสิ้นภายหลังสิ้นเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองตามแต่
กรณีภายใน 30 วัน ให้มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานแล้วแต่กรณี หักเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ยืมเพื่อชดใช้คืนเงินยืม
ดังกล่าว
ข้อ 19 ให้ฝ่ายการคลังกองทุน จัดทาทะเบียนคุมเงินยืม และจัดทารายงานลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
หมวด 4
การจ่ายเงินกองทุน
ข้อ 20 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายให้ผู้รับทุนโดยตรง และต้องมีหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง
ข้อ 21 การจ่ายเงินให้ผู้รับทุน ด้วยเช็ค ให้สั่งจ่ายเป็นเช็คในนามผู้รับทุน และให้ขีดเส้นตรงหลัง
ผู้รับทุน และทับคาว่า “หรือผู้ถือ” ขีดคร่อม และระบุให้เข้าบัญชีเท่านั้น การเขียน หรือพิมพ์จานวนเงินในเช็ค
เป็นตัวเลข และตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้นและชิดคาว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจานวนเงินทั้งตัวเลข
และตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียน หรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้
ห้ ามลงลายมือ ชื่อสั่ งจ่ ายในเช็ค ไว้ล่ ว งหน้า โดยยังมิ ได้ มีการเขีย น หรือพิ มพ์ ชื่อผู้ รับ ทุน วัน ที่
ออกเช็ค และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
ข้อ 22 การจ่ายเงินให้ผู้รับทุนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
(1) ให้ ผู้ รับทุน เปิ ดบัญ ชีธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรม
ตามด้ ว ยชื่ อ ผู้ รั บ ทุ น และชื่ อ ส่ ว นงาน และระบุ ผู้ ล งนามในการเบิ ก จ่ า ยเงิน คื อ ชื่ อ ผู้ รับ ทุ น หรือ ชื่ อ อื่ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) ให้โอนเงินจากบัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าบัญชีผู้รับทุนตามข้อ 22 (๑)
โดยใช้สาเนาใบน าฝากเข้าธนาคาร ซึ่งหั วหน้าฝ่ ายการคลั งกองทุ นลงนามรับรองแล้ว เป็นหลักฐานการใช้จ่าย
เงินกองทุน
ข้อ 23 กรณี ที่ จ่ ายเช็ ค ตามข้ อ 21 เมื่ อ จ่ ายเช็ ค ให้ กั บ ผู้ รับ ทุ น แล้ ว ให้ ผู้ รับ ทุ น ลงลายมื อ ชื่ อ
ในใบสาคัญรับเงินกองทุน และทะเบียนจ่ายเช็ค
กรณีโอนเงินตามข้อ 22 ให้ผู้รับทุนลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงินกองทุน ภายใน 3 วัน หลังวันโอน
ใบสาคัญรับเงินกองทุน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 24 ให้ฝ่ายการคลังกองทุนเก็บหลักฐานการจ่ายเงินกองทุน ซึ่งประกอบด้วยฎีกา หลักฐาน
การใช้จ่าย ใบสาคัญรับเงินกองทุน ต้นขั้วเช็ค ทะเบียนจ่ายเช็ค สาเนาใบนาฝากเข้าธนาคารบัญชีผู้รับทุน หรือ
หลักฐานอื่นอันเป็นหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบได้

-5ให้ เจ้าหน้ าที่ผู้ จ่ายเงินระบุข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว ” ในหลักฐานการจ่ายเงิน กองทุน ทุกฉบับ
โดยให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองพร้อมลงวัน เดือน ปี ที่จ่ายกากับไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
หมวด 5
การคืนเงินกองทุน
ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้รับเงินต้องคืนเงินกองทุน ให้ส่งเงินคืนฝ่ายการคลังกองทุน พร้อมชี้แจงเหตุแห่ง
การคืนเงินกองทุน โดยส่งคืนหัวหน้าฝ่ายการคลังกองทุนเป็นเงิน สด หรือเช็คระบุชื่อ “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช” หรือใบนาฝากธนาคารเข้าบัญ ชี “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย
หมวด 6
การทาบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อ 26 ทุ กสิ้ น เดือนให้ ฝ่ ายการคลั งกองทุ น จัดท างบเดือ นแสดงรายงานการเงิน ส่ งให้ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ข้อ 27 การทาบั ญ ชีและรายงานการเงิน และการตรวจสอบ ให้ เป็น ไปตามข้อ บังคับ ว่าด้ ว ย
การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ข้ อ 28 ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามประกาศนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ
ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม) พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

