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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วย การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พ.ศ. 2563 
----------------------------- 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการรายได้
หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพ่ือให้การจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดที่จะ
สนับสนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วย การจัดการรายได้
หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพ.ศ. 2563” 

   ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
    “คณบดี” หมายความว่า คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ 
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏยะลา 
   “ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ในสังกัด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาราชภัฏยะลา 
   “การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์” หมายความว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
รายได้ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
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    “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่เป็นทรัพย์สินอื่นและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุซึ่ง  
มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และจัดหาผลประโยชน์  

   ข้อ ๕ การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับนี้ต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์ภายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ โดยไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
   การน าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยไปจัดการรายได้หรือ
ผลประโยชน์จะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศให้ก าหนดไว้ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือ
ทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

   ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
    (๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ  
   (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ  
   (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน   เป็นกรรมการ  
    (๔) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    เป็นกรรมการ  
   (5) บุคลากรซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสิทธิประโยชน์และรายได้ จ านวน ๑ คน
 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามจ านวนที่เห็นสมควร  

   ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
    (๑) ก าหนดนโยบาย แนวทาง วางแผน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการรายได้หรือผลประโยชน์ 
   (2) ออกประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินการในการจัดการรายได้
หรือผลประโยชน์  
    (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาต การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการให้ เช่า 
แล้วแต่กรณี ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  
    (4) แต่งตั้งคณะท างาน หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
อันอยูใ่นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  
    (5) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี  
    (6) ด าเนินการในกิจกรรมอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ ในการจัดการรายได้หรือ
ผลประโยชน์ 

    ข้อ ๘ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะน ามาจัดการรายได้หรือจัดการผลประโยชน์ โดยการจัด
ให้เช่า หรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

   ข้อ ๙ ในการจัดสัญญาเช่า การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอย่างอ่ืน นอกเหนือจากการจัดให้
เช่า การใช้สิทธิตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญา ให้เป็นอ านาจของอธิการบดี ในการด าเนินการ  
ซึ่งอธิการบดีอาจจะมอบอ านาจให้รองอธิการบดีหรือคณบดี ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้  
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    ข้อ ๑๐ การจัดให้เช่า หรือการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูลหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด  
    ข้อ ๑๑ ในการจัดท าสัญญาเช่า เงื่อนไขสัญญาเช่า ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดให้เช่า การบอกเลิกสัญญาเช่า รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาต่าง
ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  
    ข้อ ๑๒ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะน ามาจัดการรายได้หรือจัดการผลประโยชน์เพ่ือการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ โดย
การจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ ทั้งนี้ การจัดการ
ผลประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทน อ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
   ข้อ ๑3 การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์ ตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไป
ตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการ 
    ข้อ ๑4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 
บทเฉพาะกาล 

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

   ข้อ ๑5 การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่าง
ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในสัญญา และให้ถือเป็นการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับนี ้

   ข้อ ๑๖ การด าเนินการใดที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้การด าเนินการนั้นยังคงมีผลผูกพันต่อไปจนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบตาม
ข้อบังคับนี ้
   ข้อ ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศ ค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันข้อบังคับนี้ใช้บังคับโดยอนุโลม 

    ประกาศ ณ วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  

          (รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา      

 
หมายเหตุ :-ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ.2562 ก าหนดหหมมหาวิทยาลัยมออ านาจหนการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา หชม และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งทอ่เป็นทอ่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าดมวยทอ่ราชพัสดุและทอ่เป็นทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือหหมการ
จัดการรายไดมหรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หหมเป็นไปโดยมอประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการจึงจ าเป็นตมองออกขมอบังคับนอ้ 
 


