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ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยการเงินและการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๓

ขอบังคับ
มวส. ๑/๒๕๔๓

โดยที่เ ปนการสมควรกําหนดขอบังคับโรงเรียนมหิ ดลวิ ทยานุสรณ ว า ดวย
การเงินและการบัญชี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๓/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ จึงมีมติใหออกขอบังคับไว ดังนี้ตอไปนี้
ขอ ๑
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวย
การเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณลักษณะเงินเดือน โดยใหหมายความรวมถึง
ผูอํานวยการและลูกจางดวย
“ลูกจาง” หมายความวา บุคคลที่โรงเรียนจางไวใหทํางานโดยไดรับคาจางจาก
งบประมาณรายจาย
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด

๒

หมวด ๑
รายได
ขอ ๕ รายไดของโรงเรียนมีดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๓) ค า ธรรมเนี ย ม ค า บริ ก าร หรื อ ค า ตอบแทนจากการให บ ริ ก ารหรื อ
ดําเนินการของโรงเรียน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุน รวมทุนจากการใชหรือจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของโรงเรียน
ขอ ๖ เงินรายไดทุกประเภทจะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงไมได เวนแต
มีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๗ รายไดของโรงเรียนใหใชจายไปเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะ
ขอ ๘ โรงเรียนอาจนํารายไดไปหาผลประโยชนไดดังนี้
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื้อพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตั๋วเงินคงคลัง
(๔) นําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือสถาบันการเงินของ
เอกชนที่มีธนาคารอาวัล
(๖) วิธีการอื่นๆ ที่คณะกรรมการอนุมัติ
หมวด ๒
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
สวนที่ ๑ การรับเงินและการเปดบัญชีเงินฝาก
ขอ ๙ ในการรับเงินทุกประเภทยกเวนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลใหโรงเรียนออก
ใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
และใหมีสําเนาอยางนอย ๑ ฉบับ ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม มีหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับและใหมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่
สามารถตรวจสอบได

๓

ในกรณีที่ออกใบเสร็จโดยคอมพิวเตอรจะไมมีหมายเลขกํากับเลมก็ได
ขอ ๑๐ ใบเสร็ จรับ เงิ น แตล ะเล มให ใช สํ า หรับ รั บ เงิ น ในแต ล ะป ง บประมาณ
เทานั้น เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงินเลมใหม สวนเลมเกาใหประทับตรา
เลิกใชเพื่อมิใหนํากลับมาใชรับเงินไดอีก
ขอ ๑๑ หามขูด ขีด ลบ แกไข เพิ่มเติม หมายเลขกํากับเลมใบเสร็จรับเงิน
หมายเลขกํ า กั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จํ า นวนเงิ น หรื อ ผู ชํ า ระเงิ น ในใบเสร็ จ รั บ เงิ น หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาและเขียนใหมใหชัดเจน พรอมทั้ง
ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆาไวดวย
การยกเลิกใชใบเสร็จรับเงิน ใหนําตนฉบับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ขีดฆายกเลิก
เก็บไวกับสําเนาในเลม
ขอ ๑๒ การจัดเก็บเงินทุกประเภท ใหพนักงานการเงินเปนผูจัดเก็บยกเวน
เงินรายไดประเภทที่คณะกรรมการกําหนดใหสวนงานที่เกี่ยวของเปนผูจัดเก็บและเงินที่
ไดรับจะตองนําสงสวนการเงินและบัญชีในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไปทันที
ขอ ๑๓ เงินที่รับทุกประเภทและทุกจํานวนของโรงเรียน ตองนําฝากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบในนามของโรงเรียนในวันนั้นหรืออยางชาใน
วันทําการถัดไป
ขอ ๑๔
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามงบประมาณประจําปใหนําฝากไวกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการเห็นชอบ
สวนที่ ๒ การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๑๕ ใหโรงเรียนจัดใหมีตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินของโรงเรียนทั้งหมด
และมีตูนิรภัยขนาดเล็กสําหรับเก็บรักษาเงินสดยอยในมือ
ขอ ๑๖ ใหตั้งตูนิรภัยไวที่ฝายบัญชีและการเงินและในที่ปลอดภัยโดยใหมี
กุญแจอยางนอย ๒ ดอก แตละดอกมีลักษณะแตกตางกัน
ขอ ๑๗ ลูกกุญแจตูนิรภัยหนึ่งๆ ใหมีอยางนอย ๒ ชุด ชุดที่หนึ่งของดอกที่
หนึ่ ง สํ า หรั บ รองผู อํ า นวยการฝ า ยบริ ห าร และของดอกที่ ส องสํ า หรั บ พนั ก งานการเงิ น
ชุดที่ส องใหใสซองและปดผนึก แล วใหผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฝายบริหารลง
ลายมือชื่อกํากับไวบนรอยผนึกซองและใหผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบเก็บรักษา

๔

ขอ ๑๘ การเก็บรักษากุญแจตูนิรภัยตองใหอยูในที่ปลอดภัยมิใหสูญหายหรือ
ทําใหผูใดลักลอบนําไปพิมพแบบลูกกุญแจได หากปรากฏวากุญแจหายหรือมีกรณีสงสัย
วาจะมีผูปลอมแปลงลูกกุญแจ ใหพนักงานการเงินรีบรายงานใหผูอํานวยการทราบเพื่อสั่ง
การโดยเร็ว
ขอ ๑๙ ในกรณีที่รองผูอาํ นวยการฝายบริหารหรือพนักงานการเงินหรือบุคคล
ทั้งสองไมสามารถจะมาปฏิบัติงานไดตามปกติ ใหผูทําการแทนรายงานใหผูอํานวยการ
ทราบโดยพลัน
ขอ ๒๐ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหพนักงานการเงินนําเงินที่เก็บรักษาและ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน สงมอบใหแ ก กรรมการรั กษาเงินที่ผู อํานวยการแตงตั้ง
ตรวจสอบเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายการเงินคงเหลือประจําวัน เมื่อปรากฏวา
ถูกตองใหลงลายมือชื่อในรายงานคงเหลือประจําวันไวเปนหลักฐาน แลวนําเงินเขาเก็บ
รักษาไวในตูนิรภัย
ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาเงินที่รับมอบใหเก็บรักษาไมตรงกับจํานวนที่แสดง
ไวในรายงานคงเหลือประจําวัน ใหรองผูอํานวยการฝายบริหารและพนักงานการเงินลง
ลายมื อ ชื่ อ ในรายงานคงเหลื อ ประจํ า วั น และนํ า เงิ น เก็ บ เข า ในตู นิ ร ภั ย แล ว รายงานให
ผูอํานวยการทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๒๒ ในวันทํางานถัดไป หากจะตองนําเงินออกจายใหผูถือกุญแจมอบเงิน
ที่รกั ษาใหพนักงานการเงินรับไปจาย
ขอ ๒๓ การเปดตูนิรภัย ใหผูถือกุญแจตรวจสอบตูนิรภัยกอนเมื่อปรากฏวาอยู
ในสภาพเรียบรอยจึงเปดได หากปรากฏวาตูนิรภัยอยูในสภาพไมเรียบรอยหรือมีเหตุอื่นใด
ที่ทําใหสงสัยวาจะมีเหตุผิดปกติใหรายงานใหผูอํานวยการทราบทันที เพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป
ขอ ๒๔ จํานวนเงินสดคงเหลือประจําวันมีไดไมเกินหนึ่งแสนบาท วันใดที่มี
เงินเกินกวากําหนดใหนําสวนเกินฝากธนาคาร ถาฝากธนาคารไมทันในวันนั้นใหนําฝาก
ธนาคารในวันทําการถัดไป
ขอ ๒๕ ใหรองผูอํานวยการฝายบริหารจัดทําบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษาใน
ตูนิรภัยและใหมีการตรวจสอบเปนครั้งคราวในกําหนดเวลาที่สมควร
หมวด ๓
การจายเงิน

๕

ขอ ๒๖ การจา ยเงินใหจายเฉพาะเพื่อกิจการและภายในวัตถุป ระสงคตาม
มาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและตองไดรับอนุมัติจาก
ผูอํานวยการ
ใหผูอํานวยการมีอํานาจมอบหมายใหรองผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ มีอํานาจ
อนุ มั ติ แ ละสั่ ง จ า ยตามที่ ผู อํ า นวยการเห็ น สมควร โดยจั ด ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจเป น
ลายลักษณอักษรไวใหชัดเจน
ขอ ๒๗ การยืมเงินทดรองจาย ใหกระทําไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ใหผูปฏิบัติงานยืมเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
(๒) ทดรองจายเพื่อการจัดซื้อ จัดจางพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่จําเปนตองจาย
เปนเงินสด
(๓) ทดรองจ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ ค า รั ก ษาพยาบาล และเงิ น ช ว ยเหลื อ
การศึกษาบุตรของผูปฏิบัติงานตามขอบังคับวาดวยการนั้น
(๔) ทดรองจายเปนคาใชจายอื่นใด ซึ่งเกี่ยวกับงานของโรงเรียนและคาใชจาย
นั้นสามารถเบิกจายจากโรงเรียนได
ขอ ๒๘ การยืมเงินทดรองจายตามขอ ๒๗ ใหผูยืมทําสัญญารับรองการยืม
พรอมกําหนดวันสงคืนเงินยืมที่เหลือ และหรือกําหนดเวลาสงใบสําคัญคูจายเพื่อหักลาง
เงินยืมทดลองจายลวงหนาดังตอไปนี้
(๑) ผูยืมตองสงใบสําคัญจายหักลางเงินยืมทดรองจายใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐
วัน นับแตวันที่เสร็จการใชจายเงินตามวัตถุประสงคที่ขอยืมเงิน
(๒) กรณีใบสําคัญหักลางเงินยืมทดรองมีจํานวนนอยกวาเงินยืมทดรอง ผูยืม
ตองนําเงินสวนที่เหลือจายทั้งหมดสงคืนทันที
(๓) เมื่อผูยืมเงินทดรองสงใชหนี้เงินยืม ใหเจาหนาที่ผูรับบันทึกการรับคืนเงิน
พรอมทั้งออกใบเสร็จการรับเงินคืนใหผูยืมไวเปนหลักฐาน
(๔) สัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิไดชําระคืนเงินยืมใหเสร็จสิ้นจะตองเก็บรักษาไว
ในที่ปลอดภัยไมใหสูญหาย และเมื่อผูยืมไดชําระเงินคืนเรียบรอยแลว ใหทําเครื่องหมาย “จาย
คืนเรียบรอยแลว” ในสัญญาการยืมเงินฉบับนั้นทันที
(๕) ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามขอบังคับในขอใดขอหนึ่งได ใหรายงานให
ผูอํานวยการทราบ

๖

ขอ ๒๙ การออกเช็ ค สั่ ง จ า ยเงิ น ของโรงเรี ย น ให ผู อํ า นวยการหรื อ
รองผูอํานวยการลงนามรวมกับรองผูอํานวยการสายงานบริหาร หรือพนักงานบัญชีหรือ
พนักงานการเงิน
การเขียนเช็คสั่งจายเงิน ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) การจายเงินใหแกเจาหนี้ ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้ ขีดฆาคํา
วา ”หรือตามคําสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมดวย
(๒) ในกรณีสั่ งจา ยเงิน เพื่อ ขอรั บ เงิน สดมาจา ย ใหอ อกเช็ คสั่ งจ า ยในนาม
ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และขีดฆาคําวา “หรือตามสั่ง” หรือ “หรือผูถือ” ออก
(๓) การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวอักษร ใหเขียนหรือพิมพให
ชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงิน อยาใหมีชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวน
เงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือชื่อหางหุนสวน จนชิดคําวา
“หรือผูถือ” หรือ “หรือตามคําสั่ง” แลวแตกรณี โดยมิใหมีการเขียนหรือพิมพชื่อบุคคล
อื่นเพิ่มเติมไดอีก
ขอ ๓๐ การจายเงินทุกรายการจะตองมีหลักฐานการจายไว เพื่อเปนประโยชน
ในการตรวจสอบและตองประทับตรา “จายเงินแลว”
ขอ ๓๑ “หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายเงิน
ใหแกผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพันถูกตองแลวเชน สมุดทะเบียนลงลายมือชื่อผูรับเงิน
ใบสําคัญคูจาย
“ใบสําคัญคูจาย” หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองการจายเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจายเงินแกเจาหนี้
“ใบรับรองการจายเงิน” หมายความวา รายจายรายใดที่ตามลักษณะไมอาจ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิน โดยบันทึกเหตุที่ไม
อาจเรียกใบเสร็จรับเงินไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
การจายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได
ใหผูจายเงินใชหลักฐานใบรับรองการจายเงินตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๓๒ การจ า ยเงิ น ถ า ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ไม ส ามารถรั บ เงิ น ด ว ยตนเองได
จะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับแทนก็ได โดยจะตองมีใบมอบฉันทะการรับเงิน แบบใบมอบ
ฉันทะใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด

๗

ขอ ๓๓ การจายเงินในตางประเทศ ซึ่ งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ประเทศนั้ น ๆ ไม ต องออกใบเสร็ จรั บเงิ น หรื อใบเสร็ จรั บเงิ นไม เป นไปตามข อ ๓๒ ให
ผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยระบุวาเปนการจายเงินคาอะไร วัน เดือน ป ที่จายเงิน
และจํานวนที่จาย และใหลงลายมือชื่อรับรองการจายไวดวย ในกรณีที่หลักฐานการจายเงิน
เปนอยางอื่น ใหแนบหลักฐานนั้นไปพรอมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบดวย
ขอ ๓๔ ในกรณี ใบสํ าคั ญคู จ ายเงิ นเป นใบเสร็ จรั บเงิ นสู ญหาย ให ใช สํ าเนา
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการรับเงินซึ่งผูรับเงินรับรองแลวแทนก็ได แตจะตองแนบ
สําเนาหลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนและใหทําคํารับรองไววาหาก
พบตนฉบับใบเสร็จรับเงินในภายหลังจะไมนํามาเบิกเงินอีก
ขอ ๓๕ หลักฐานจายเงินตองพิมพ หรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการ
จายใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม และใหผูออกเอกสารลงลายมือชื่อกํากับไวทุก
แหง
ขอ ๓๖ การจายเงินเดือนและคาจางของผูปฏิบัติงานใหใชบริการของธนาคาร
ที่สะดวกตอโรงเรียนโดยขอเปดบัญชีของผูปฏิบัติงานแตละราย
ใหงานบัญชีและการเงินจัดทําบัญชีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ รายการหักภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา ณ ที่จาย และเงินที่ไดรับอนุมัติใหหักแลวนําเขาฝากธนาคารในบัญชี
ของผูปฏิ บั ติงานแต ล ะราย เพื่ อ ที่ผู ป ฏิ บัติง านจะสามารถเบิ ก เงิน จากธนาคารได ตาม
กําหนดเวลา
หมวด ๔
ทรัพยสิน
ขอ ๓๗ โรงเรียนมีทรัพยสินประเภทตางๆ ดังนี้
(๑) ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสด หรือทรัพยสินอื่นที่มีเหตุผลจะคาดหมาย
ไดวาจะเปลี่ยนเปนเงินสดหรือขาย หรือใชหมดไป ระหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามปกติของโรงเรียน เชน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตราสารทางการเงิน เปนตน
(๒) ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทน ที่ใชในการดําเนิน
กิจการและใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไวเพื่อขาย เชน
ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และครุภัณฑ เปนตน

๘

(๓) ทรัพยสินอื่น ไดแก ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยสินหมุนเวียนหรือ
ทรัพยสินถาวรได เชน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และเงินลงทุนระยะยาว เปนตน
ขอ ๓๘ ใหโรงเรียนจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพยสินไวเปน
หลักฐานใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบได
ขอ ๓๙ การรับทรัพยสินจากผูใหโดยเสนหา หรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือการรับมอบการดูแลทรัพยสิน ใหสวนงานผูรับมอบถือปฏิบัติตาหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ใหสวนงานคํานึงถึงผลดีผลเสียและประโยชนที่โรงเรียนจะพึงไดรับและจะ
พึงตองใหตอบแทนทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญ
(๒) การรับที่มีเงื่อนไขเปนการผูกพันจะตองไมใหประโยชนแกผูใดโดยเฉพาะ
(๓) การรับที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระตองเรียกรอง หรือตองซอมบํารุงรักษา
สวนงานผูรับจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนที่ไดรับคุมกับคาใชจายที่โรงเรียนตองเสียไป
หรือไม
(๔) ในกรณีที่สวนงานที่ไดรับทรัพยสินไมตรงกับอํานาจหนาที่ของสวนงานนั้น
ใหสวนงานที่ไดรับทรัพยสินนั้นสงมอบใหแกสวนงานที่เกี่ยวของซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการ
ดูแลและบริหารทรัพยสินของโรงเรียนตอไป
ในการรับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งหากกรณีดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
สวนงานจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
ขอ ๔๐ การรั บ ทรั พ ย สิ น ตามข อ ๓๙ ให ส ว นงานผู รั บ ตรวจสอบก อ นว า
ทรัพยสินที่รับนั้นมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ
กรณีรับอสังหาริมทรัพย ใหจดทะเบียนตามกฎหมายโดยมิชักชา
ให สวนงานรับมอบทรัพ ยสินในนามของโรงเรี ยนและรายงานผูอํานวยการ
ทราบ
ขอ ๔๑ ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของ
แตละสวนงานขึ้นไมนอยกวาสามคน
ขอ ๔๒ ให ค ณะกรรมการควบคุ ม รั ก ษาทรั พ ย สิ น ตามข อ ๔๑ มี ห น า ที่
ควบคุมดูแลรักษาทรัพยสินของแตละสวนงานใหคงอยูในสภาพดี และตรวจสอบทรัพยสิน
วาจะคงมีอยูครบถวนตามทะเบียนทรัพ ยสินหรือ ไมอย างนอยปละครั้ง แลวรายงานให
ผูอํานวยการทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบวาทรัพยสินสูญหายหรือมีสภาพชํารุดหรือ
เสื่อมคุณภาพใหรีบรายงานผูอํานวยการโดยดวนเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

๙

ขอ ๔๓ การมอบและรับมอบหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสิน
ใหผูมอบและผูรับมอบตรวจสอบทรัพยสินใหถูกตองตรงตามรายการในทะเบียนทรัพยสิน
แลวบันทึกการมอบและรับมอบโดยลงชื่อกรรมการทั้งสองฝาย และรายงานใหผูอํานวยการ
ทราบ
ขอ ๔๔ ทรัพยสินนอกจากตัวเงินซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนงานใด
ใหสวนงานนั้นจัดทําทะเบียนไวเปนหมวดหมู เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสิน
ตรวจสอบตามแบบทะเบียนทรัพยสินที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๔๕ การใหเชาทรัพยสินตองมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) ระยะเวลาการเชาไมเกินสามป หรือการตออายุสัญญาเชาแตละครั้งไมเกิน
สามปใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
(๒) ระยะเวลาเชาเกินสามป หรือการตออายุสัญญาเชาแตละครั้ง เกินสามปให
เปนอํานาจของผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเชาทรัพยสินตาม (๑) และ (๒) ใหดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาเวนแต
ผูอํานวยการจะสั่งการเปนอยางอื่น
ขอ ๔๖ การโอนกรรมสิท ธิ์ที่ไ ม มีลัก ษณะเปนการจํา หนา ยพั สดุ การจัด หา
ประโยชนหรือการใหสิทธิ์อื่นใดเกี่ย วกั บทรั พยสินเว นแตก ารให เชา ให เป นอํานาจของ
ผูอํานวยการ
หลั ก เกณฑ ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ การจั ด หาประโยชน ห รื อ การให สิ ท ธิ์ อื่ น ใด
เกี่ยวกับทรัพยดังกลาว ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
การบัญชี
ขอ ๔๗ การบัญชีของโรงเรียน ใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองกันทั่วไป
ขอ ๔๘ รอบระยะเวลาบัญชีของโรงเรียน ใหถือตามปงบประมาณแผนดิน
ขอ ๔๙ หลักฐานที่ใชในการลงบัญชี จะตองเก็บไวใหเปนระเบียบเพื่อสะดวก
ในการตรวจสอบและเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๑๐ ป
ขอ ๕๐ ใหงานบัญชีและการเงินรับผิดชอบจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้
(๑) จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนเสนอตอผูอํานวยการ ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป
(๒) จัดทํารายงานการเงินประจําไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการ

๑๐

(๓) เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ ใหจัดทํางบดุลและบัญชีทําการของโรงเรียนสงให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
หมวด ๖
การตรวจสอบบัญชี
ขอ ๕๑ ใหผูตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแตงตั้ง ทําหนาที่ตรวจสอบและ
รายงานผลตอคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) บั ญ ชี ท างการเงิ น และทรั พ ย สิ น ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการตรวจสอบว า
โรงเรียนไดปฏิบัติทางการเงินและทรัพยสินถูกตองตามระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไว
หลักฐานและเอกสารทางการเงินและทรัพยสินมีความถูกตองและสมบูรณ การบันทึกบัญชี
แยกประเภทและสรุปผลรวมทั้งรายงานทางการบัญชีไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป
(๒) การบริหารและดําเนินงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวาโรงเรียน
ไดบริหาร และดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
หรือไม เพียงใด
(๓) การอื่นที่ มีความจําเปนตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ รับรอง
โดยทั่วไป
หมวด ๗
การงบประมาณ
ขอ ๕๒ ใหผูอํานวยการจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําปโดยแยก
หมวดเงินและประเภทรายจายตามแผนงานและโครงการ เสนอตอคณะกรรมการเพื่ อ
อนุมัติใชเปนงบประมาณในปงบประมาณนั้น
ขอ ๕๓ คา ใชจายที่เ กิ ดขึ้ นในปงบประมาณใด ให เบิก จายจากงบประมาณ
ภายในปงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปหรือกันเงินไว
จายเหลื่อมป ใหคณะกรรมการเปนผูอนุมัติ
ขอ ๕๔ งบประมาณรายจ ายของโรงเรีย นใหประกอบดวยรายจายประเภท
เพื่อการดําเนินการและรายจายประเภทเพื่อการลงทุน

๑๑

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจาย ตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ระหวางป หรือลดงบประมาณรายจายประจําป ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การเปลี่ ย นแปลงรายจ า ยจากประเภทหนึ่ ง ไปเป น อี ก ประเภทหนึ่ ง ให
ผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ แตถาเปนการเปลี่ยนแปลงรายการรายจาย
ภายในประเภทเดียวกันใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ
(๒) ในกรณีที่จําเปนตองใชจายเงินเกินกวาวงเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับ
อนุ มั ติ ให ผู อํ า นวยการเสนอขอจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ระหว า งป ต อ
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติเปนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(๓) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองลดงบประมาณรายจายที่ไดรับ
อนุมัติ ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๕๕ ถางบประมาณรายจายประจําปปใดออกใชไมทัน ใหผูอํานวยการ
เสนอคณะกรรมการอนุมัติใหใชวงเงินงบประมาณเทาที่เคยไดรับอนุมัติในปที่ลวงแลวไป
พลางกอน
ขอ ๕๖ เมื่อสิ้นปงบประมาณแลว ยังมิไดเบิกจายเงินตามรายการที่กําหนดไว
ในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป และมิไดกอหนี้ผูกพันหรือกันเงินไวจายเหลื่อมป ให
นําเงินคงเหลือดังกลาวไปเปนเงินสะสมของโรงเรียน และถาประสงคจะนํามาใชจายใหจัดทํา
เปนงบประมาณรายจายประจําป
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๗ ขอบังคับนี้ยอมไมมีผลกระทบตอการใดๆ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว
ในชวงระหวางการจัดเตรียมโครงสรางเพื่อทําการเปลี่ยนสถานภาพจากสวนราชการมา
เปนองคการมหาชน
ขอ ๕๘ การปฏิบัติการใดๆ ที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ
ในวันที่ขอบั งคับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการในสวนที่ยังไมแล วเสร็จตามหลักเกณฑ
กําหนดไวในขอบังคับนี้

๑๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

(นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สําเนาถูกตอง
(นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ)
หัวหนาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

๑๓

ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการเงินและการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)
โดยที่เ ป นการสมควรออกขอบังคั บแก ไขเพิ่ มเติม ขอ บั งคั บโรงเรีย นมหิ ดล
วิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๙(๓) แหงพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งโรงเรี ยนมหิ ดลวิ ทยานุ สรณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในการประชุม
ครั้งที่ ๑๕/๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงใหออกขอบังคับไวตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ แก ไ ข
เพิ่มเติมขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๒)”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณรักษาการตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ ให เ พิ่ ม เติ ม หมวด ๙ ว า ด ว ยกองทุ น โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ
ในขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้

หมวด ๙
กองทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
ขอ ๕๙ ให โ รงเรี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น โรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาครู และกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน

๑๔

ขอ ๖๐ กองทุนมีรายไดดังตอไปนี้
(๑) การรับโอนเงินอุดหนุนและเงินรายไดเหลือจายประจําป
(๒) ผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนหรือฝากเงินกับธนาคาร
(๓) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหกองทุน
ขอ ๖๑ โรงเรียนอาจนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดดังนี้
(๑) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตั๋วเงินคงคลัง
(๔) นําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือสถาบันการเงินของ
เอกชนที่มีธนาคารอาวัล
(๖) วิธีการอื่นๆ ที่คณะกรรมการอนุมัติ
ขอ ๖๒ เงินกองทุนนําไปใชจายไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) จ า ยสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย น ในกรณี เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาล
จัดสรรใหไมเพียงพอหรือไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) จ า ยในกรณี จํ า เป น หรื อ เร ง ด ว น เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
โรงเรียน
(๓) จายสําหรับพัฒนาผูปฏิบัติงานของโรงเรียนและนักเรียน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายกฤษณพงศ กีรติกร)
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
สําเนาถูกตอง
(นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ)
หัวหนาฝายอํานวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ

