
 
 
 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วยการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดการรายได้หรือ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
 ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไว้ก่อนหน้าน้ี  หรือขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน     
 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ”  หมายความว่า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์
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 “ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ผู้อํานวยการกอง” หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่มีหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนและทํางานประจําอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
 “การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์” หมายความว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งรายได้
และรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และจัดหาผลประโยชน์ 
 ข้อ  ๕  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ีต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทั้งน้ี  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 การนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยไปจัดการรายได้หรือผลประโยชน์  
จะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้  และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย  แต่ถ้า
มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการรายได้หรือ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”  ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนรองอธิการบดีซึ่งรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้แทนคณบดีซึ่งคณบดีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนผู้อํานวยการซึ่งผู้อํานวยการคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๖)  กรรมการจํานวนสองคน  ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  เป็นกรรมการ 
 (๗)  กรรมการจํานวนสองคน  ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําและมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  เป็นกรรมการ 
 (๘)  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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 ให้อธิการบดีแต่งต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามจํานวนที่เห็นสมควร 
 กรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  ในขณะที่ยังอยู่ในวาระ
การดํารงตําแหน่งน้ันอยู่  และอาจได้รับคัดเลือกหรือแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้  และกรรมการตาม  (๖)  และ  (๗)  มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
 ข้อ  ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๖  วรรคสามแล้ว  กรรมการตามข้อ  ๖  (๓) 
(๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทน้ัน 
 (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ข้อ  ๘  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่  ดังน้ี 
 (๑)  กําหนดนโยบาย  วางแผน  และวิธีดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  เสนอแนวทาง  หรือโครงการการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ออกประกาศของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการดําเนินการในการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หรืออนุญาต  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการให้เช่า  แล้วแต่กรณี 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
 (๕)  แต่งต้ังคณะทํางาน  หรือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือดําเนินงานเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงอันอยู่
ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๖)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนวันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 
 (๗)  ดําเนินการในกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๙  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะนํามาจัดการรายได้หรือจัดการผลประโยชน์  โดยการจัดให้เช่า  
หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้  ทั้งน้ี  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์  โดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
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  ข้อ  ๑๐  ในการจัดให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการจัดให้เช่า  การใช้สิทธิตามสัญญา  และการบอกเลิกสัญญา  ให้เป็นอํานาจของอธิการบดี 
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้รองอธิการบดีหรือคณบดี  ผู้อํานวยการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 
  ข้อ  ๑๑  การจัดให้เช่าและการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าให้ดําเนินการ
โดยวิธีประมูลหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๒  ในการจัดทําแบบสัญญาเช่า  เง่ือนไขสัญญาเช่า  ระยะเวลาการเช่า  อัตราค่าเช่า  ค่าปรับ  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดให้เช่า  การบอกเลิกสัญญาเช่า  รวมท้ังรายละเอียดและเง่ือนไขของสัญญาต่าง
ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๓  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะนํามาจัดการผลประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยการ
จัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้  ทั้งน้ี  การจัดการ
ผลประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ 
  ข้อ  ๑๔  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยการจัดให้เช่าหรือโดย
วิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้
บังคับต่อไปได้ตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา  และให้ถือเป็นการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 
 ข้อ  ๑๕  การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบ ัติตามข้อบังคับน้ี 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด
และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 


