
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสด ุและจากอสังหาริมทรัพย 

ที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวทิยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

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

 เพื่ออนุวัตใิหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกบัที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจดัหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๕)  และมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี ้
 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดหารายไดหรือ 
ผลประโยชนจากที่ราชพัสด ุและจากอสังหาริมทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
 “สวนงาน”       หมายความวา   สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “ที่ราชพัสดุ”    หมายความวา  ที่ดินอันเปนที่ราชพัสดุ และอาคารอันติดอยูกับทีด่ิน  
มีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดียวกับทีด่นินั้น ซ่ึงมหาวทิยาลัยมีอํานาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจดัหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ            
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสด ุ 
 “อสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย”   หมายความวา  ที่ดนิและสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้น 
ซ่ึงเปนของมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา คณะกรรมการจัดหารายไดหรือผลประโยชนจาก 
ที่ราชพัสดุและจากอสังหารมิทรัพยของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

(สําเนา) 
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 ขอ ๔  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
 (๑)  อธิการบด ี      เปนประธานกรรมการ   
 (๒)  รองอธิการบดีฝายบริหาร     เปนรองประธานกรรมการ   
 (๓)  รองอธิการบดีที่กํากับฝายแผน     เปนกรรมการ 
 (๔)  รองอธิการบดีที่กํากับฝายคลังและทรพัยสิน เปนกรรมการ 
 (๕)  ประธานสภาพนักงาน     เปนกรรมการ 
 (๖)  ผูแทนหัวหนาสวนงานจํานวนไมเกิน ๕ คน เปนกรรมการ 
 (๗)  ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่    เปนกรรมการ 
 (๘)  ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๖) ใหเลือกกันเอง และใหมีวาระการดํารงตาํแหนง 
คราวละ ๒ ป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได 
 อธิการบดีอาจแตงตั้งพนกังานมหาวิทยาลัยในกองคลังและทรัพยสินคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูชวยเลขานกุารได 
 

 ขอ ๕  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม 
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชมุ  ถาประธานกรรมการ 
และรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาทีป่ระธานที่ประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตวักรรมการ 
ผูใดโดยเฉพาะ  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 การวินจิฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 
 

 ขอ ๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดงัตอไปนี ้
 (๑)  ดําเนินการจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย
ของมหาวิทยาลัย  โดยใหคํานึงถึงวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงความเหมาะสมในการดําเนนิงานและการวางแผนเกีย่วกับ
การจัดการศกึษา ตลอดจนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

(๒)  กําหนดเวลาการเชาที่ดินหรืออาคาร เพื่อการใหเชาตามขอ ๗ ในกจิการหนึ่ง 
หรือหลายกจิการของผูเชารายหนึ่ง ๆ ตองมีกําหนดระยะเวลาการเชา คร้ังละไมเกิน ๓ ป 
 ในกรณีการใหเชาเพื่อทํากิจการใดเกนิกวา ๓ ป  ใหขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
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 (๓)  กําหนดอตัราคาเชารวมทั้งผลประโยชนอ่ืน คาเชาลวงหนา หลักประกันสัญญา
เชา มูลคาสถานที่เชาซึ่งตองทําประกันอัคคีภัย (กรณกีารเชาอาคาร) ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและ
วัตถุประสงคของการใหเชาและทําเลของสถานที่ใหเชา แตตองไมต่ํากวาอัตราคาเชาที่ราชพัสดุที่
กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 
 ในกรณีที่ผูเชาเสนอผลประโยชนอ่ืนนอกจากคาเชา มใิหนําผลประโยชนดังกลาว     
มาประเมินเปนอัตราคาเชาดวย 
 (๔)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเชา เงื่อนไขสัญญาเชา การบอกเลิกสญัญาเชา       
การโอนสิทธิการเชา การกําหนดคาธรรมเนียมหรือคาปรับเมื่อมีการฝาฝนการเชาตลอดจนแบบของ
สัญญาเชาใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับวตัถุประสงคของการใหเชาตามขอ ๗ ดวย 
 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหนาํรางสัญญาเชา เสนอตอ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบราง
สัญญาเชาอีกชั้นหนึ่งกอนที่จะนําไปกอนิตสัิมพันธกับผูเชา 

(๕)  คณะกรรมการอาจแตงตั้งใหมีคณะอนุกรรมการไปศึกษาวเิคราะหหาขอมูล
เกี่ยวกับการใชสถานที่ หรือขอเสนอของผูเชา ซ่ึงจะมีผลผูกพันกับมหาวิทยาลัยตอไปในสัญญา เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องการจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพสัดุและอสังหาริมทรัพยของ
มหาวิทยาลัยกอนพิจารณาอนุมัติใหเชา หรือโดยวธีิการอื่นที่มิใชการเชาก็ได การมอบหมายดังกลาว 
อาจทําเปนประกาศคณะกรรมการหรือคําสั่งคณะกรรมการก็ได 
 (๖)  คณะกรรมการอาจจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุและ
อสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย โดยวิธีการอื่นที่มิใชการเชา  ซ่ึงจะมีคาตอบแทนหรือไมมี
คาตอบแทนกไ็ด  หากคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหกระทาํได เพราะจะเปนประโยชน
แกมหาวิทยาลัย  และขอผูกพันในการใชที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลยั มีกําหนด
ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ก็สามารถพิจารณาอนุมัติใหกระทําได แตตองรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบดวย หรือแมวาระยะเวลาการใชที่ราชพัสดุและอสงัหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยไมเกนิ ๓ ป 
แตคณะกรรมการเห็นวาควรนําเสนอใหสภามหาวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนทาํขอตกลง
ผูกพันตามสัญญาตอไปก็ได 
 

 ขอ  ๗  การจัดหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดแุละอสังหาริมทรัพยของ
มหาวิทยาลัย ถากระทําโดยการใหเชา การใหเชาตองมลัีกษณะ ดังนี้ 
 ๗.๑  การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคาร ผูเชาตองตกลงยินยอมยกกรรมสิทธิ์ใน
อาคารที่ปลูกสรางลงบนที่ดิน ใหแกกระทรวงการคลัง หรือมหาวิทยาลยั (กรณีอสังหาริมทรัพยที่
เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย)  หรือ 
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 ๗.๒  ตองเปนการใหเชาทีด่นิเพื่อประโยชนอยางอื่น ซ่ึงมิใชเพื่ออยูอาศัย เชน กรณี
ดังตอไปนี ้  

 ๗.๒.๑  การใหเชาเพื่อตั้งซุมชั่วคราว จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม หนังสอื 
อุปกรณเกีย่วกบัการศึกษา และของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ หรือ 

 ๗.๒.๒  การใหเชาเพื่อใชเปนสถานที่ติดตัง้ปายโฆษณาสินคาหรือผลิตภัณฑ
ของบุคคลภายนอก แตทั้งนี้ตองไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเปนตน หรือ 

๗.๓  ตองเปนการใหเชาที่ราชพัสดุและอสงัหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัยซ่ึงมิใช
ที่ดิน เชน กรณีดังตอไปนี ้
 ๗.๓.๑  การใหเชาอาคาร เพือ่เปนสถานที่จําหนายอาหารเครื่องดื่ม หนังสือ 
อุปกรณเกีย่วกบัการศึกษาและของเบ็ดเตลด็อื่น ๆ  หรือ 
 ๗.๓.๒  การใหเชาอาคาร เพือ่เปนสถานที่ใหบริการแกผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและนิสิตของมหาวิทยาลัย อันไดแก ธนาคาร  การสื่อสารประเภทตาง ๆ   รานถาย
เอกสาร รานซักรีด หรือบริการอื่น เปนตน 
 หากมีกรณีการใหเชาที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพยของมหาวิทยาลัย นอกจากที่
กลาวไวในวรรคหนึ่งใหขออนุมัตติอสภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป 
 สวนการจดัทําสัญญาเชา และหนังสือค้ําประกันใหมีผลบังคับไดกับผูเชาแตละราย
นั้น ใหทําเปนสามฉบับ ตนฉบับใหเก็บไวที่กองคลังและทรัพยสิน สวนคูฉบับอีกสองฉบับ ใหเก็บ
ไวที่กองอาคารสถานที่ หรือสวนงานที่ปกครองดูแลที่ราชพัสดุและอสงัหาริมทรัพยของ
มหาวิทยาลัยหนึ่งฉบับ  และมอบใหแกผูเชาหนึ่งฉบับ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติให
เปนไปตามขอผูกพันในสัญญา 
 หลักทรัพยการค้ําประกันอาจทําโดยใชเงินสดหรือค้ําประกันโดยธนาคารก็ได  และ
การค้ําประกันตองมีจํานวนเงินไมนอยกวาสามเทาของคาเชารายเดือน 
 

 ขอ ๘  ใหสวนงานซึ่งประสงคจะจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย
ของมหาวิทยาลัยที่อยูในความปกครองดูแลของสวนงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว โดยยืน่
เร่ืองขออนุมัติตามสายการบงัคับบัญชาตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ในกรณีที่มีบุคคลหรือนิติบุคคล ประสงคจะขอเชาที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย
ของมหาวิทยาลัยที่อยูในความปกครองดูแลของสวนงานใด ใหยืน่เรื่องขอเชาที่ราชพัสดุและ
อสังหาริมทรพัยของมหาวทิยาลัยไดที่สวนงานนั้น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาดําเนนิการ
ตอไป 
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 ขอ ๙  การยื่นเรื่องขออนุมัติตามขอ ๘ ใหสวนงานระบถึุงรายละเอียดดังตอไปนี ้
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนในการใหเชาที่ดิน หรืออาคาร 
 (๒)  รายไดหรือผลประโยชนตอบแทน และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยตองผูกพัน 
 (๓)  แผนทีแ่สดงที่ตั้ง จํานวนเนื้อที ่ระยะเวลาเชา อัตราคาเชา รวมทั้งผลประโยชน
อ่ืน คาเชาลวงหนา หลักประกันสัญญาเชา มูลคาสถานที่ที่ตองทําประกันอัคคีภยั (กรณีเชาอาคาร) 
 (๔)  มาตรการดําเนินการที่จะใหเปนไปตามหลักเกณฑนี ้
 

 ขอ ๑๐  ใหกองอาคารสถานที่เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประสานงาน 
ติดตอและตดิตามควบคุมดแูลการใชสถานที่กับสวนงานที่จะจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและ
อสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย ในฐานะหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบยีบ
และหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 

 ขอ ๑๑  ในกรณีที่มีการใชไฟฟา น้ําประปา  โทรศัพท และหรือคาสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ในการเชาที่ดินหรืออาคาร ใหผูเชาเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น ไมวาจะเปนคาบรกิาร คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

 ขอ ๑๒  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการดําเนินการตามระเบียบนี ้ใหนําเขาเปน 
รายไดของมหาวิทยาลัย และตองจัดการเพือ่ประโยชนตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
 กรณีรายไดหรือผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงนิรายได หรือ
ผลประโยชนดังกลาวสวนหนึ่ง ใหแกสวนงานผูรับผิดชอบนั้น  
 

 ขอ ๑๓   ใหสวนงานซึ่งประสงคจะจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและ
อสังหาริมทรัพยของมหาวทิยาลัย ที่อยูในความปกครองดูแลของสวนงานนั้น เปนผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาและระเบยีบนี้ หรือระเบยีบอื่นที่เกีย่วของ 
 ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามสัญญา ซ่ึงอาจเปนเหตุใหมีการบอก
เลิกสัญญา ใหสวนงานรายงานขอเท็จจริงพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของ พรอมเสนอ 
ความเหน็ในเรือ่งดังกลาวตออธิการบดีโดยมิชักชา เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนนิการตามสัญญา 
ตอไป 
  

 ขอ ๑๔   การตออายุสัญญาเชาใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับการจัดทําสัญญา
ในครั้งแรก 
 

 ขอ ๑๕   ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูลงนามในสัญญาใด ๆ  
ตามระเบียบนี ้
 



 -๖- 
 
 

 ขอ ๑๖   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้และมีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉยัช้ีขาด
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ ๑๗  การจดัหารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพสัดุและอสังหาริมทรัพยของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอยูในบังคบัของระเบียบนี้ และไดกระทําไปกอนระเบียบนี้ใชบังคบั ใหดําเนินการ
ตามระเบียบนีใ้นวาระแรกทีอ่าจกระทําได หรือเมื่อสัญญาขอตกลงสิ้นสุดลง แลวแตกรณีใดจะเร็ว
กวากนั เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัตเิปนอยางอื่น 
 

 ขอ ๑๘  ใหคณะกรรมการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการจัดหารายได
หรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ทั้งนี้จะตองไมเกิน ๖๐ วนั นับตั้งแตวนัที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
 


