
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง 

วาดวย  การจดัหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

------------------------------------ 
 โดยที่เปนการสมควรมีขอบังคับวาดวยการจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ.  ๒๕๔๗    สภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับไว  ดังนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  วาดวยการจัดหา
รายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ  ๒  ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  คําส่ัง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  ๔  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

“อธิการบดี”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“หนวยงาน”  หมายความวา   สวนราชการของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ   

วาดวยการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้ง   และใหหมายความรวมถึง  หนวยงานหรือโครงการที่มิใช
สวนราชการแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการโครงการจัดหารายไดและ
ผลประโยชน 
 “ทรัพยสิน”  หมายความวา  ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 “ปบัญชี”  หมายความวา  การดําเนินงานตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคม  ถึง  วันที่  ๓๐ กันยายน       
ของปถัดไป 

ขอ  ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําส่ัง  
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้   
 

/หมวด  ๑  . . .  
 



 ๒

 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ขอ ๖   การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อนํามาจัดการหาผลประโยชนตองดําเนินการให
มหาวิทยาลัยไดสิทธิตามกฎหมายโดยปลอดภาระผูกพัน 
 ขอ  ๗  การจัดหาผลประโยชนตองเปนภารกิจที่ไมมีอัตราเสี่ยงตอการขาดทุนหรือมี
อัตราเสี่ยงตอการขาดทุนนอยที่สุด    และมหาวิทยาลัยตองไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรม        
ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการดังนี้ 
  (๑)   การใหเอกชนลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
  (๒)  การใหเชาอสังหาริมทรัพย 
  (๓)  การซื้อพันธบัตรรัฐบาล  ซ้ือพันธบัตรหรือหุนกูของรัฐวิสาหกิจ  ซ้ือตั๋วเงินคลัง 
  (๔)  การจัดหาผลประโยชนโดยวิธีการอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ขอ  ๘  การใหเชาอสังหาริมทรัพย  อาจดําเนินการไดดังนี้ 
  (๑)   การใหเชาที่ดินตองเปนไปเพื่อการพัฒนาที่ดินหรือการปลูกสราง  โดยผูเชา
ตองยกกรรมสิทธ์ิของสิ่งปลูกสรางบนที่ดินใหเชาแกมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่กําหนด 
  (๒)  การใหเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อปฏิบัติการตาม
มาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ขอ  ๙  หลักเกณฑและวิธีการเชา  คุณสมบัติของผูเชา  เงื่อนไขการเชา  ระยะเวลาเชา  อัตรา
คาเชา คาธรรมเนียมหรือคาปรับเมื่อมีการฝาฝนการเชา  แบบของสัญญาเชา  ตลอดจนผลประโยชน
อ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนกําหนด 
 ใหอธิการบดีมีอํานาจลงนามในสัญญาเชา  การบอกเลิกสัญญาเชา  การโอนสิทธิการเชา 

ขอ  ๑๐  การดําเนินการจัดหารายไดหรือผลประโยชนโดยการปลูกสรางอาคารบนที่
ราชพัสดุ  เมื่อปลูกสรางเสร็จแลว   ใหรายงานใหกรมธนารักษ   หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด 
ตามกฎกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

 

หมวด  ๒ 
การดําเนินงาน 

 

 ขอ  ๑๑ ใหมีคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน ประกอบดวย  อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธาน  และกรรมการจากผูแทนผูบริหาร  ผูแทนคณาจารย
หรือบุคลากรอื่นของมหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย อีกจํานวนหนึ่งตามที่
อธิการบดีแตงตั้ง  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

/ใหกรรมการ . . . 



 

 

๓ 
 
 ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๓  ป  แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  
 นอกจาก หนงตามวาระในวรรคสอง  ใหกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

 
าถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด    

ที่ไดกระทําโดยป ท  

รง  หรือถูกสั่งใหออกเพราะเหตุมีมลทินหรือ
ัวหมอ

 มีอํานาจหนาที่ ที่เกี่ยวกับการจัดหา
รายไดและผลปร

โยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการจัดหารายไดและ
ผลประโยชนของ

ยจายประจําปของ
คณะกรรมการจัด

ารบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการจัดหารายไดและ
ผลประโยชนแล

รือส่ิงปลูกสรางบน
ทรัพยสินที่นํามา

จัดหารายไดและ
ผลประโยชนเพื่อ

(๖)  กํ าหนดหลักการและรูปแบบการจัดทํ าโครงการจัดหารายไดและ
ผลประโยชน 

และคาตอบแทนตาง ๆ  ของบุคลากรในสังกัดของคณะกรรมการจัดหารายไดและ
ลประโยชน  

 
/(๙) แตงตั้ง . . 

การพนตําแ
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น ๆ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคาํพิพากษ
ระมา หรอืความผิดลหโุทษ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแ

ม งในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 ขอ  ๑๒  คณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน

ะโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
(๑) กําหนดน
มหาวิทยาลัย 
(๒)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาและแผนงบประมาณรายรับรา
หารายไดและโครงการตางๆ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(๓)  เสนอสภามหาวิทยาลัย ออกระเบียบ ประกาศ  หรือคําส่ังที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานทั่วไป การรับจายเงิน และก
ะโครงการจัดหารายได 
(๔)  กําหนดหลักเกณฑและพิจารณาอนุมัติการเชาที่ดิน   ห
จัดหาผลประโยชน  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
(๕)  จัดโครงสรางระบบบริหารจัดการ  จัดตั้งสํานักงาน
ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๗)  เสนอโครงการจัดหารายไดและผลประโยชนตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
(๘)  กําหนดจํานวนอัตรากําลัง  ตําแหนงหนาที่  คุณสมบัติ  อัตราเงินเดือน คาจาง 

คาเบี้ยประชุม  
ผ

. 



 ๔

 

 
 

(๙)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูใน
อํานาจและหนาท

ักษาเงิน เจาหนาที่
บัญชี หรือคณะก

ายไดและผลประโยชน ใหเปนไป
ตามเกณฑที่คณะ

ะบบบัญชีการเงินของคณะกรรมการจัดหารายได
และผลประโยชน

การดําเนินงานของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน
เสนอสภามหาวิท

อบการเก็บคาธรรมเนียมตางๆ   และคาใชจายในการ
ดําเนินงานแตละ

(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  ตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   

การจัดทําโครงการ 

ะผลประโยชนจากทรัพยสินตามขอ  ๗  ใหจัดทําเปนโครงการ

ธิการบดีเปนผูใหความเห็นชอบโครงการตามวรรคหนึ่ง
ามเงื่อน

ะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนกําหนดโดย
วามเห

เกี่ยวของกับเอกชน
ึ่งยื่นขอเสนอเขารวมงานหรือลงทุนในโครงการ  ทั้งโดยทางตรงและทางออม 

 
/ขอ  ๑๖ . . 

ี่ของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน 
(๑๐) เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดหารายได

และผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คณะกรรมการเก็บร
รรมการอื่นๆ  เพื่อดําเนินงานเฉพาะกิจการอยางใดอยางหนึ่ง 
(๑๑) กํากับ ดูแล การบริหารงานโครงการจัดหาร
กรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนกําหนด 
(๑๒) จัดทําบัญชีทรัพยสินและร
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๑๓) รายงานผล
ยาลัยเพื่อทราบ 
(๑๔) ใหความเห็นช
โครงการตามขอ  ๒๐ 

หมวด  ๓ 

 

 ขอ  ๑๓ การจัดหารายไดแล
เสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยอาจมอบหมายใหอ
ต ไขที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได 
 ขอ  ๑๔ การกําหนดขอบขายงาน   วัตถุประสงค   ผลประโยชนตอบแทน   เงื่อนไข  
ระยะเวลา  และรายละเอียดตาง ๆ  ของโครงการและคุณสมบัติของผูรวมลงทุน  คุณสมบัติของผูเชา
อาคารของโครงการ  ใหเปนไปตามที่คณ
ค ็นชอบของผูมีอํานาจตามขอ  ๑๓   
 ขอ  ๑๕  โครงการใดที่ตองใชความรูความสามารถดานเทคนิคโดยเฉพาะ  ใหมหาวิทยาลัย
ตั้งที่ปรึกษาทางเทคนิคดานนั้น ๆ  เปนบุคคลหรือคณะบุคคล  แตตองไมมีสวน
ซ

. 



 

 

๕ 
 

 ขอ  ๑๖ ในกรณีโครงการที่ใหบุคคลภายนอกรวมลงทุนหรือลงทุนเมื่อไดรับอนุมัติ
โครงการแลว  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกาศแจงความเพื่อหาผูลงทุนใหกวางขวาง   ซ่ึงใน

กาศแจงความนั้น  ใหกําหนดหลักการ  ไข  กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสราง  ประเภท
ของกิจการ  ผลประโยชนตอบแทน  ระย ครงการ  ระบบและวิธีบริหารโครงการ  
คุณสมบัติผูมาลงทุน  อาชีพของผูประกอ
 

ที่บัญชีเพื่อจัดทําบัญชีการเงินและเก็บเอกสาร
หลักฐาน

เดือนถัดไป  
หมห

 ขอ  ๑๙ รายไดและผลประโยชน                  
ใหคณะกรรมก ณประจําปขออนุมัติตอ         
สภามหาวิทยาลัย

(๓) จายเปนคาสวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ณประโยชนในนามมหาวิทยาลัย 

องแสนบาท 
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเพิ่มจากที่ไดรับอนุมัติไวแลว  ใหคณ

จัดหารายไดและผลประโยชนจัดทําคําของตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 

ประ วิธีการ เงื่อน
ะเวลาของโ

บกิจการ 

หมวด  ๔ 
บัญชีและการเงิน 

 

 ขอ  ๑๗  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนา
ทางการเงิน และจัดทํางบเดือนของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน และของ

ทุกโครงการใหถูกตองตามระบบบัญชีทั่วไป เพื่อรายงานใหคณะกรรมการจัดหารายไดและ
ผลประโยชนทราบภายในวันที่ ๑๕ ของ

ขอ ๑๘  ใ าวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการเงินอยางนอย  ๓  คน    
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีการเงินของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนของทุกโครงการ
ใหเสร็จภายใน ๓๐  วันหลังส้ินปบัญชี 

  การจายเงินรายไดที่ไดรับจากโครงการจัดหา
ารจัดหารายไดและผลประโยชนจัดทําเปนงบประมา
  และใหจายเปนคาใชจายได ดังนี้   
(๑) จายเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
(๒) จายเปนคารับรองแขกทางราชการของมหาวิทยาลัย 

(๔) จายเปนคาสาธาร
(๕) จายเปนคาเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการจัดหารายไดและ

ผลประโยชน 
(๖) คาใชจายอ่ืนๆ   

ใหอธิการบดีมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไดภายในวงเงินครั้งละไมเกิน
ส

ะกรรมการ

/ขอ ๒๑ . . . 



 ๖

 

 
 

ขอ  ๒๐  การกําหนดอัตราการเก็บคาธรรมเนียม คาจาง  คาลงทะเบียน และอื่นๆ  ที่จะเปน
รายได  

ในการรับเงินรายไดในแตละโครงการใหใชใบเสร็จรับเงินตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

และอัตราคาใชจายในการดําเนินการแตละโครงการตามขอบังคับนี้  ใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชน 

ขอ  ๒๑  
และนําเขาฝากธนาคารทั้งหมด 
การลงนามในใบถอนเงินจากธนาคาร  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายและ

เจาหนาที่การเงินเปนผูลงนามอยางนอยสองคน 
ขอ  ๒๒  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายไดจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยและของทุกโครงการโครงการละ  ๓  คน  และใหมีอํ

าวิทยาลัย 

ีใดคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนดําเนินงานแลวมีเงินกําไรสุทธิ
ุกโครง

 ๑๐ ของเงินกําไรสุทธิในปบัญชีนั้น  และจายเงิน
ัสจากเงินกําไรสุทธิรวมเฉพาะเงินสวนที่เกินจากปบัญชีกอนอีกรอยละ  ๕  

วนที่เกิน  หากปบัญชีใดกําไรสุทธิทุกโครงการรวมกันลดลงจากปบัญชีกอน  
บนัสปบัญชีถัดไปใหใชกําไรสุทธิของปบัญชีที่มากที่สุดในสามปกอนปบัญชีที่กําไรสุทธิลดลงเปน
านในการคํานวณ 

ขอ  ๒๔ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํา หารายไดและผลประโยชนเสนอตอสภา
หาวิทยาล

านาจเก็บรักษาเงินสดไดไมเกิน 
๓๐,๐๐๐  บาท    

ขอ  ๒๓  กําไรสุทธิของแตละโครงการเมื่อปดงบบัญชีประจําปแลวใหนํากําไรสุทธิของ   
แตละปไมนอยกวากึ่งหนึ่งสงเปนรายไดของมหาวิทยาลัย  สวนที่เหลือใหใชลงทุน ปรับปรุง พัฒนา
โครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหารายไดและผลประโยชนและจายเปนเงินโบนัส
ใหกับคณะกรรมการและเจาหนาที่ของโครงการ  หากโครงการใดมีความจําเปนตองใชเงินลงทุน  
ปรับปรุงพัฒนาโครงการเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป   ใหนําเงินกําไรสุทธิสงมหาวิทยาลัย
นอยกวากึ่งหนึ่งไดโดยความเห็นชอบของสภามห

หากปบัญชีใดโครงการใดมีเงินกําไรสุทธิมากกวารอยละ ๑๐ ของปบัญชีกอน ใหจายเงิน
โบนัสใหกับคณะกรรมการและเจาหนาที่ของโครงการนั้นรอยละ ๑๐ ของเงินกําไรสุทธิในปนั้น  
และจายเงินโบนัสจากเงินกําไรสุทธิเฉพาะสวนที่เกินจากปบัญชีกอน  อีกรอยละ  ๕ ของเงินกําไร
สุทธิสวนที่เกิน  หากปบัญชีใดโครงการใดบริหารงานมีกําไรสุทธิลดลงจากปบัญชีกอน  ในการ
คํานวณเงินโบนัสประจําปของปบัญชีถัดไปใหใชกําไรสุทธิของปบัญชีที่มากที่สุดในสามปกอนป
บัญชีที่กําไรสุทธิลดลงเปนฐานในการคํานวณ   

หากปบัญช
ท การรวมกันมากกวารอยละ ๑๐ ของปบัญชีกอน ใหจายเงินโบนัสใหกับคณะกรรมการจัดหา
รายไดและผลประโยชนและเจาหนาที่รอยละ
โบน ของเงินกําไรสุทธิ

ในการคํานวณเงินส
โ
ฐ
 
ม

รายงานกิจการ
ัย  ภายใน ๔๕  วัน หลังส้ินปบัญชี 

 

/บทเฉพาะกาล . . . 



 

 

๗ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ  ๒๕ บรรดาโครงการจัดหารายได นการตามขอบังคับ
คณะกรรมการสถาบันราชภัฏ วาดวยการจัดหา  จัดสรร จากทรัพยสินของ
สํานักงานสภาสถาบันร 
ดําเนินการตอไป

 
ประกาศ    ณ    วันที่    ๔  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 
 
                                (รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา    พรหมบุญ) 
                                                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

 

  และผลประโยชนที่ดําเนิ
 รายไดและผลประโยชน

าชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่ดําเนินการอยูในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับให
และใหดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
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