
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย  เงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ 

(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ        

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบวาดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยไวดังตอไปน้ี 

 ขอท่ี ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  เงินรายไดของ 

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๑ เรื่อง ประเภทและที่มาของเงินรายได  ขอที่ ๖ แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๖  ประเภทเงินรายได  ประกอบดวย” 

   “๖.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา 

และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

    “๖.๑.๑ นักศึกษา” 

    “๖.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” 

    “๖.๑.๓ บุคคลภายนอก” 

   “๖.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย” 

    “๖.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ” 

    “๖.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย” 

   “๖.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค” 

 

 

/๖.๔ เงินรับฝาก... 

 



๒ 

 

   “๖.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน” 

   “๖.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก” 

   “๖.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ” 

   “๖.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย” 

   “๖.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ” 

   “๖.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ” 

 

 ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๑ เรื่อง ประเภทและที่มาของเงินรายได  ขอที่ ๗  แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๗  ที่มาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ” 

   “๗.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก 

    ๗.๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษาตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เปนการจัดการศึกษามากกวาหน่ึงปข้ึนไป 

    ๗.๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่

เปนการจัดการศึกษามากกวาหน่ึงปข้ึนไป 

    ๗.๑.๓ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

บุคคลภายนอกตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เปนการจัดการศึกษาภายในไมเกิน 

หน่ึงป” 

   “๗.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

    ๗.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ  ไดแก  รายไดที่มหาวิทยาลัยไดจากการปกครองดูแลและ

ใชประโยชนจากที่ราชพัสดุ  รายไดจากการจัดการทรัพยสินและรายไดอยางอื่นที่ไดจากการดําเนินกิจการของ

มหาวิทยาลัย 

    ๗.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย ไดแก เบี้ยปรับ  คาปรับ  คาสินไหมทดแทน  คาชดเชย  คาเสียหาย  หรือเงินอื่นใดที่จาย 

ใหมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกัน” 

 

 

/๗.๓ เงินทุนการศึกษา... 



๓ 

 

   “๗.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค  ไดแก  เงินหรือ 

ทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหสวนราชการเพื่อการศึกษา  หรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงคของผูบริจาค” 

   “๗.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน” 

   “๗.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก  ไดแก เงินที่ไดจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใชจายในการวิจัย” 

   “๗.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ  ไดแก  เงินที่สวนราชการไดรับจากการจัด

ฝกอบรม  การจัดสัมมนา  การวิจัย  และการอื่น ๆ อันมีลักษณะคลายคลึงกับการดังกลาว” 

   “๗.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ไดแก  เงินที่ไดจากราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือเงินจากแหลงอื่นใดเพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย” 

   “๗.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ไดแก  เงินที่ไดทําโครงการตามกําหนด และตามเปาหมายแลว  สามารถประหยัด

รายจายได” 

   “๗.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ  ไดแก เงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินตาม 

ขอ ๖.๑ – ๖.๙” 

 

 ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๒  เรื่อง การใชเงินรายได  ขอที่ ๘  แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๘  การใชเงินรายไดประเภทตาง ๆ” 

   “๘.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก 

    ๘.๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษา  ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย  และของคณะนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการบริหารในกิจการของคณะ และของ

มหาวิทยาลัย 

    ๘.๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหใชไดโดยการต้ังงบประมาณนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการบริหารในกิจการของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

    ๘.๑.๓ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

บุคคลภายนอก  ใชเพื่อการบริหารในกิจการของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

 

/๘.๒ เงินผลประโยชน... 



๔ 

 

   “๘.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย” 

    “๘.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

    “๘.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

   “๘.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค 

    ๘.๓.๑ เงินทุนการศึกษาใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

    ๘.๓.๒ เงินกองทุนใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๘.๓.๓ เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค   ใหใชไดตามที่ผูบริจาคกําหนดไวใน 

วัตถุประสงค  กรณีที่ผูบริจาคมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวใหใชเพื่อการหน่ึงการใดโดยเฉพาะ  ใหสวนราชการ

สามารถกําหนดวัตถุประสงคและเงื่อนไขในการนําไปใชภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย” 

   “๘.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน 

   ในกรณีที่พนระยะเวลาตามที่กําหนดแลว  แตยังไมมีเจาของมารับคืน  ใหเงินรับฝากที่

เหลืออยูน้ันเปนรายไดของมหาวิทยาลัย” 

   “๘.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก  ใหใชไดตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือตามที่ผูใหทุนกําหนด” 

   “๘.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ  ใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

   “๘.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือตามที่ผูให

ทุนอุดหนุนกําหนด” 

   “๘.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ  ใหใชไดโดยการต้ังงบประมาณผานสภามหาวิทยาลัย” 

   “๘.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัย

กําหนด” 

 

 ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๔ เรื่อง  การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ  

ขอที่ ๒๒  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

 

 

 

/ขอ ๒๒ … 



๕ 

 

  “ขอ ๒๒  เมื่อสิ้นปงบประมาณแลว  หากสวนราชการใดมิไดเบิกจายตามรายการที่กําหนด

ไวในเอกสารงบประมาณป  หรือเหลือจาย  และมิไดกอหน้ีผูกพันที่จําเปนตองเบิกจาย  ใหตัดเงินงบประมาณ

ดังกลาวเปนเงินคงคลัง  โดยใหงานคลังทําบัญชีเงินคงคลังของคณะ และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงาน

อธิการบดี และสวนงานภายใน ใหแยกตามประเภทที่มาของเงิน ทั้งน้ีตองเปนเงินเหลือจายที่เกิดจากการใชจาย

แบบประหยัด   

  สําหรับเงินงบประมาณตามโครงการของคณะ และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงาน

อธิการบดี และสวนงานภายใน ที่มีปญหาไมสามารถดําเนินการได ใหเงินงบประมาณน้ันตกเปนเงินคงคลังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

  ถาประสงคจะนําเงินคงคลังมาใชจาย  ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัย  และของคณะ  และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงานอธิการบดี  และสวนงานภายใน  โดย

จัดทําเอกสารคําขอต้ังงบประมาณนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
        

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 

 

 

 

 


