
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจดับริการและการจัดการรายไดในสํานกัวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

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

เพื่อใหการจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศดําเนินไปดวยความถูกตอง มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้  เรียกวา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยการจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้  และใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายถึง  สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เปนสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 “การจัดบริการ”  หมายถึง  การดําเนินการเพื่อใหมีบริการดานตาง ๆ  

ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การถายเอกสาร การซอมหนังสือ การเย็บเลม
หนังสือ การเขาปก  การทําปกหนังสือหรือเอกสาร การสืบคนขอมูลจากเครือขาย การใหบริการ
บุคคลภายนอก คาปรับ  คาเชาหอง  คาเชาอุปกรณ  คาบริการพิมพ  คาอุปกรณเสริม รวมทั้ง 
การใหบริการอื่นในทํานองนี้ และกรณีที่มีการเรียกเก็บคาบริการในแตละครั้งจากผูใชบริการ 
ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานเห็นชอบ 



 ๒

 “รายได”  หมายถึง  เงินที่ไดเรียกเก็บจากการจัดบริการที่จัดขึ้นใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “การจัดการรายได”  หมายถึง  การนํารายไดไปดําเนินการใชจายในการ
จัดซื้อจัดจาง  และ/หรือนิติกรรมอื่นเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการจัดบริการ รวมทั้งการเก็บรักษา 
การจัดสรรใหมหาวิทยาลัย 

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินงานการจัดบริการและ
การจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
 

ขอ ๕ ใหมีมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย  
(๑) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

ประธานโดยตําแหนง 
(๒) รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คัดเลือกกันเอง  ๑ คน เปนรองประธาน 
(๓) ผูแทนผูบริหารคณะคัดเลือกกันเอง ๑ คน เปนกรรมการ 
(๔) ผูแทนจากคณาจารยตามขอบังคับสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วาดวยคณะกรรมการประจําสํานักคัดเลือกกันเอง  ๑ คน  
(๕) หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ๑ คน เปนเลขานุการโดยตําแหนง 
 ใหคณะกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับการ

แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมไดยกเวนกรรมการโดยตําแหนง 
ขอ ๖ คณะกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางแผนและประมาณการรายรับรายจายในการจัดดําเนินการ
จัดบริการ การกําหนดคาบริการในอัตราที่เหมาะสมและเปนธรรม 

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย  คําแนะนําหรือขอเสนอแนะของอธิการบดี  
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

(๓) จัดซื้อจัดหา รวมทั้งเก็บรักษาซอมบํารุง เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑที่ใช
ในการจัดบริการ 

(๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการจัดบริการ 



 ๓

(๕) อนุมัติการจัดซื้อจัดจางครั้งละไมเกิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  กรณีที่เกิน
วงเงินนี้ใหขออนุมัติตออธิการบดี 

(๖) จัดทําบัญชีรายรับรายจายใหเปนปจจุบัน 
(๗) รายงานผลการปฏิ บั ติงานตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี

มอบหมายอยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 
(๘) รายงานฐานะการเงิน   รายรับรายจายตออธิการบดีห รือ 

ผูที่อธิการบดีมอบหมายอยางนอยปการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
(๙) กําหนดวิธีการดําเนินงานในการปฏิบัติหรือติดตามควบคุมดูแล

งานดานตาง ๆ  เพื่อการจัดบริการตามที่เห็นสมควรก็ได 
(๑๐) พิจารณาและออกประกาศกําหนดอัตราคาบริการในสํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑๑) อนุมัติและหรือส่ังจายหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก  ไดคร้ังละ 

ไม เกิน  ๕๐ ,๐๐๐   บาท   กรณีเกินวงเงินนี้หากได ดําเนินการตามขั้นตอนดังกําหนดไว 
ในระเบียบนี้แลว   จึงอนุมัติส่ังจายหรือถอนเงินไดแลวแตกรณี 

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการพนจากตําแหนง 
(๔) มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคณะใหม 

 
หมวด ๒ 

รายไดและการจัดการรายได 
 

ขอ ๘ รายไดที่เรียกเก็บไดจากการจัดบริการ  ไดแก 
(๑) คาบริการถายเอกสาร 
(๒) คาบริการเขาปก  เย็บเลม  หุมปก  และซอมหนังสือหรือเอกสาร 
(๓) คาบริการสืบคนขอมูลจากเครือขายภายนอก 
(๔) คาปรับคืนหนังสือยืมเกินกําหนดสง  คาทําบัตรสมาชิกเนื่องจาก

หายหรือทําชํารุดเวนแตชํารุดตามสภาพ 



 ๔

(๕) คาเชาหอง 
(๖) คาเชาอุปกรณ 
(๗) คาบริการพิมพ 
(๘) คาอุปกรณเสริม 
(๙) คาบริการในการจัดบริการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินงาน

เห็นสมควร 
(๑๐) คาจัดบริการใหดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๙ การจายเงินรายไดอาจจายเพื่อการจัดบริการได  ดังนี้ 
(๑) คาวัสดุ  คาครุภัณฑ  คาซอมบํารุงครุภัณฑและคาเชาทรัพยสิน 
(๒) คาปฏิบัติงานนอกเวลา 
(๓) คาสาธารณูปโภค 
(๔) คาใชจายในการจัดบริการอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนิน

เห็นสมควร 
ขอ ๑๐ การจัดการรายได  ใหมีการดําเนินการดังนี้ 

(๑) การรับเงินรายได  ตองออกใบเสร็จหรือทําหลักฐานการรับเงินไว
เปนหนังสือใหประธานคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการ
เฉพาะ  เปนผูนับเงินรายไดประจําวัน  แตประธานคณะกรรมการหรือเจาหนาที่บุคคลซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนการเฉพาะตองลงชื่อรับรองในใบบันทึกการนับเงินประจําวันทุกครั้ง 

(๒) การจายเงินรายได  ตองมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่แสดงถึง
การจายเงินตามแบบที่คณะกรรมการดําเนินงานกําหนด 

(๓) ใหมีการกันเงินรายไดประจําวันไว  รอยละ ๑๐  ของเงินรายได
ประจําวัน เพื่อสงเปนเงินบํารุงการศึกษาโดยรวมสงภายใน ๗ วัน  นับแตวันสิ้นเดือนที่มีรายได 

(๔) นอกจากที่มีกําหนดไวเปนการเฉพาะในระเบียบนี้ รายไดที่ไมตอง
นําสงเปนเงินบํารุงการศึกษา ใหนําไปฝากธนาคาร โดยใหมีชื่อคณะกรรมการลงนามในบัญชีเงิน
ฝาก  ๓  คน และลงชื่อถอน ๒ ใน  ๓  คน 

(๕) การจายเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลา ใหจายไดเฉพาะที่ทํางานนอก
เวลาปกติเฉพาะที่จําเปน  และทํางานไมนอยกวาวันละ  ๓  ชั่วโมง ใหจายไดวันละไมเกิน  
๒๐๐ บาท/คน  จํานวนวันและจํานวนคนปฏิบัติงานนอกเวลา  ใหคํานึงถึงความประหยัดและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ 



 ๕

ขอ ๑๑ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ จัดทําบัญชีรายรับรายจาย 
เงินรายไดจากการจัดบริการทุก ๆ หนึ่งรอบปการศึกษา  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการทราบ 
ในเบื้องตน 

ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีอยางนอย ๑ คน  จากอาจารย
หรือขาราชการที่ เห็นวาสมควรและเหมาะสม   และใหรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
ตอมหาวิทยาลัยโดยตรง 

ใหผูตรวจสอบบัญชีดําเนินการตรวจสอบบัญชี  และรายงานคณะกรรมการ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปการศึกษา และใหประธานคณะกรรมการ นําเสนอรายงาน 
การตรวจสอบบัญชีภายใน ๑๕ วัน  ตออธิการบดีอีกทางหนึ่ง  นับแตวันที่ได รับรายงาน 
จากผูตรวจสอบบัญชี 

ขอ ๑๓ กรณีที่ ยั ง ไม ไดมี การแต งตั้ งคณะกรรมการใหมตามระเบียบนี้  
ใหคณะกรรมการดําเนินงานที่มีอยูกอน ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการและมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความ ในกรณีที่เกิด
ปญหาในการบังคับใชใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ ณ วนัที ่              มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

  ( นายอารีย   วงศอารยะ ) 
  นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   


