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ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
วาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2542 

………………………………………………………………….………………………………………. 
 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินไว
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับขอ 36 ของมูลนิธิพัฒนาไท 
คณะกรรมการจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

 
 ขอ 1.   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท วาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสิน  พ.ศ. 2542” 

 ขอ 2.   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่คณะกรรมการไดใหการเห็นชอบแลว 

 ขอ 3.   ในระเบียบนี้ 
  “มูลนิธิ” หมายถึง มูลนิธิพัฒนาไท  
  “ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 
  “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท 
  “รายได” หมายถึง 
   (1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป 

(2) เงินอุดหนุนจากตางประเทศรวมทั้ งองคกรระหวางประเทศ  
องคกรในประเทศ และองคกรตางประเทศ 

   (3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหแกมูลนิธิ 
   (4) รายไดอันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 

(5) รายไดหรือผลประโยชนหรือดอกผลที่ไดจากการลงทุนและ 
จากทรัพยสินของมูลนิธิ 

   (6) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่นที่ไมขัดกับขอบังคับ 
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ขอ 4. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนด

หลักเกณฑวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบและขอบังคับของมูลนิธิ 

 ขอ 5.   กรณีที่มีปญหาและไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย 
 
 

หมวด 2 
การบริหารรายได 

 
ขอ 6.  ในการรับเงินทุกประเภท ยกเวนเงินงบประมาณแผนดิน ใหมูลนิธิออกใบเสร็จรับเงิน

ไวเปนหลักฐานแบบของใบเสร็จรับเงิน ตองเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด โดยมี
เลขที่ใบเสร็จเรียงลําดับไวทุกฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน
การเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหมีสําเนาใบเสร็จไว 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบดวย 

ขอ 7.   เงินรายไดที่มูลนิธิไดรับใหนําฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน 
อื่นใดที่รัฐบาลใหการค้ําประกัน แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็นสมควร ในบัญชี 
“มูลนิธิพัฒนาไท” ในวันนั้นหรืออยางชาในวันทําการถัดไป 

ขอ 8.   ใหมูลนิธิเก็บเงินสดในมือไวสํารองจายไดไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
ตอวัน เวนแตตัวเงินสดซึ่งเบิกมาเพื่อจายเฉพาะกิจเปนคราวๆ ไป ในกรณีจําเปนที่
ตองเก็บเงินไวสํารองจายสูงกวาวงเงินขางตน ใหกระทําไดโดยอนุมัติของประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการมูลนิธิผูไดรับมอบอํานาจให 
ทําหนาที่แทนและใหรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 

ขอ 9.   เงินรายไดของมูลนิธิ จะตองจัดสรรเปนงบประมาณรายจายประจําป หรือเปนเงิน
รายจายเพิ่มเติมระหวางป ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 



  

4มูลนิธิพัฒนาไท   Pattana Thai Foundation    
962 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  10100 
http://pattanathai.nesdb.go.th  โทร.02-2246223 โทรสาร.02-2246623 

 

หมวด 3 
การบริหารรายจาย 

 
ขอ 10. ใหเลขาธิการเสนอรายจายงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ ไดแก 

 (1)  หมวดเงินเดือนและคาจาง 
 (2)  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 (3)  หมวดคาสาธารณูปโภค 
 (4)  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
 (5)  หมวดเงินอุดหนุน 
 (6)  หมวดรายจายอื่น 

 ขอ 11.  การสั่งจายเงิน สั่งซื้อ หรือสั่งจาง ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของมูลนิธิ และกระทําไดภายในวงเงิน ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ขอ 12.  ผูมีอํานาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือการสั่งจางและอนุมัติการจายเงินใหเปนไปดังนี้ 
(1) เลขาธิการหรือเหรัญญิกครั้งหนึ่งไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
(2) ประธานหรือรองประธาน หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบจากประธานกรรมการ

ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 
(3) คณะกรรมการครั้งหนึ่งเกินกวา 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) โดยใช

วิธีการประชุมหรือใชมติเวียน เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวนใหอยูในดุลพินิจ
ของประธานกรรมการมูลนิธิที่จะอนุมัติใหจายได แลวตองรายงานให
คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวตอไป 

 ขอ 13. การจายเงินทุกครั้งใหจายเปนเช็คเขาบัญชีในนามของผูมีสิทธิรับเงิน หรือในนาม
ของหนวยงาน เวนแตการจายเงินสดตามหลักเกณฑที่เลขาธิการกําหนดและการ
จายเงินดังกลาว ตองจัดทําหลักฐานการจายไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

 ขอ 14. หลักฐานการจาย  หมายถึง  หลักฐานที่แสดงวาไดมีการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือ
ผูรับเงินตามขอผูกพันแลว และใหเปนไปตามที่เลขาธิการกําหนด 

 



  

5มูลนิธิพัฒนาไท   Pattana Thai Foundation    
962 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร  10100 
http://pattanathai.nesdb.go.th  โทร.02-2246223 โทรสาร.02-2246623 

 
ใบสําคัญคูจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกให อยางนอยตองมีรายการ

ดังตอไปนี้ 
(1) ชื่อสถานที่อยู และที่ทําการของผูรับเงิน 
(2) วัน/เดือน/ป ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินวาเปนคาอะไร 
(4) จํานวนเงิน 
(5) ลายมือชื่อผูรับเงิน 

 ขอ 15. การจายเงิน ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอื่น
เปนผูรับเงินแทนก็ได แตผูรับเงินแทนจะตองนําใบมอบอํานาจการรับเงินมามอบใหผูจายเงินเก็บไว
เปนหลักฐาน  

 ขอ 16. การจายเงินรายใดที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินได ใหผูจายเงินทําใบรับรองการ
จายเงินตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

 ขอ 17. การใชเช็ค ใหปฏิบัติดังนี้ 
(1)  การสั่งจายเงินจะตองมีลายมือชื่อของประธาน หรือรองประธาน หรือ

กรรมการมูลนิธิฯ ผูไดรับมอบอํานาจฝายหนึ่งกับเลขาธิการ หรือเหรัญญิก
อีกฝายหนึ่งลงนามรวมกันฝายละ 1 คน ทุกครั้งจึงจะเบิกจายได 

(2)  เช็คสั่งจายใหขีดครอม ระบุชื่อผูรับและขีดฆาคําวา   “หรือตามคําสั่ง” หรือ 
“หรือผูถือ” ออก 

(3)  ใหมูลนิธิจัดใหมีการควบคุมการรับการใชและเก็บรักษาเช็ค 

 ขอ 18. ใหมูลนิธิมีเงินทดรองจาย เพื่อสํารองจายในการดําเนินงานและใหเลขาธิการหรือ 
ผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูเบิก 

 ขอ 19. การจายเงินยืมทดรองทุกครั้ง ใหผูยืมทําสัญญาการยืมเงินตามแบบที่เลขาธิการ
กําหนด 

 ขอ 20. ใหเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการมอบหมายเปนผูอนุมัติการยืมเงินทดรองจายและ
กําหนดหลักเกณฑ รวมทั้งอนุมัติคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน คาใชจาย
ในการประชุมสัมมนา คาอาหารปฏิบัติงานนอกเวลา คาเลี้ยงรับรอง 
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 ขอ 21. การคืนเงินทดรองจาย ใหผูยืมรวบรวมใบสําคัญคูจายพรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถามี) 

สงตอมูลนิธิภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
(1) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูเดินทางกลับ

ถึงสถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 
(2) กรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติงานอื่นนอกจาก (1) ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันที่

ไดรับเงิน 
 

หมวด 4 
การบริหารทรัพยสิน 

 
 ขอ 22. มูลนิธิมีบัญชีทรัพยสิน ดังนี้ 

(1)  ทรัพยสินหมุนเวียน ไดแก เงินสด หรือทรัพยสินที่มีเหตุผลคาดหมายไดวาจะ
เปลี่ยนเปนเงินสด หรือขาย หรือใชหมดไปในระหวางรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงานตามปกติของมูลนิธิ เชน เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ และตั๋วเงิน 
เปนตน 

(2)  ทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินอันมีลักษณะคงทนที่ใชในการดําเนินกิจการ
และใชไดนานกวาหนึ่งรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติ มิไดมีไวเพื่อขาย 
เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสรางและครุภัณฑ เปนตน 

(3)  ทรัพยสินอื่น  ไดแก  ทรัพยสินที่ไมอาจจัดเขาเปนทรัพยสินหมุนเวียนหรือ
ทรัพยสินถาวรได เชน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และเงินลงทุนระยะยาว 
เปนตน 

 ขอ 23. ใหมูลนิธิจัดทําหรือจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพยสินไวเปน
หลักฐานใหอยูในสภาพที่สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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หมวด 5 
การบัญชี 

ขอ 24. ใหมูลนิธิจัดใหมีระบบบัญชีเปนที่ยอมรับกันทั่วไป และเหมาะสมแกกิจการ 
กําหนดใหมีระบบบัญชีซึ่งแยกตามประเภทสวนงานที่สําคัญ มีสมุดลงรายการ
เบื้องตน และสมุดบัญชีที่บันทึกรายการรับและจายเงิน สินทรัพย และหนี้สิน  
โดยแสดงขอมูลกิจการที่เปนอยูตามความจริงถูกตองครบถวน และตามที่ควร  
ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้นๆ และจะตอง 
เก็บรักษาเอกสารทางการเงินไวใหเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  
และเก็บรักษาไวที่มูลนิธิตามระยะเวลาซึ่งกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 

ขอ 25. การบันทึกบัญชีใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ตามขอ 26  
และทันเวลาตามที่กําหนดไว 

ขอ 26. ใหมูลนิธิจัดทํารายงานการเงิน ดังนี้ 

(1) ใหจัดทํางบรับ-จาย  และเงินคงเหลือประจําเดือนของมูลนิธิเสนอตอ
ประธานกรรมการ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

(2) เมื่อสิ้นสุดปใหจัดทํางบการเงินตามแบบที่ เลขาธิการกําหนดเสนอ
คณะกรรมการ พิจารณาภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันปดบัญชีประจําป 
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หมวด 6 

การตรวจสอบบัญชีและการรายงานประจําป 
 

ขอ 27. ใหผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการแตงตั้งทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีทางการเงิน 
ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบวา มูลนิธิไดปฏิบัติทางการเงินถูกตองตาม
ระเบียบและขอบังคับที่กําหนดไว หลักฐานและเอกสารทางการเงินมีความถูกตอง
สมบูรณ  การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผลรวมทั้งรายงานทางการบัญชี  
ไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

ขอ 28. ใหมูลนิจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวภายใน 
90 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป เพื่อเสนอตอกระทรวงมหาดไทยตอไป 

 

 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 29. เงินอุดหนุนที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวาง

ประเทศ องคกรตางประเทศ และองคกรในประเทศใหมูลนิธิดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมูลนิธิ หรือที่กําหนดไวตาม
เง่ือนไขของผูใหความชวยเหลือไดจนกวาระยะเวลาของโครงการที่ใหความชวยเหลือ
จะสิ้นสุดลง 

 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2542 

     ลงชื่อ.................................................................................. 

 (นายสุเมธ  ตันติเวชกุล) 
 ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท 

 


