
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

 โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) (๓) (๔) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตถ่ัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “พนักงานโรงพยาบาล” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินรายได้ของโรงพยาบาล 
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจ า และพนักงานโรงพยาบาล  
ที่จ้างจากเงินรายได้ของโรงพยาบาล 
 “องค์กรแพทย์” หมายความว่า องค์กรแพทย์ตามธรรมนูญองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 



๒ 
หมวด ๑ 

วัตถุประสงค์และหน้าที่ 
 

 ข้อ ๕  โรงพยาบาลเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ให้บริการและสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์แก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และการให้บริบาลด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุขแก่ประชาชน  
 

หมวด ๒ 
 โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาล 

 
ส่วนที่ ๑  

คณะกรรมการบริหาร 
  
 ข้อ ๖  ให้มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนรวมกันไม่น้อยกว่า
สิบสามคน แต่ไม่เกินสิบเจ็ดคน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) คณบดีของคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (๔) ประธานองค์กรแพทย์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  
 (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน  
 (๖) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

ให้รองผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๗ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได ้
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖ (๕) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการบริหารว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการด าเนินการให้ได้มา                   
ซึ่งกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 



๓ 
 ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทน เว้นแต่ในกรณีที่วาระของกรรมการบริหารเหลืออยู่ไม่ถึงหกสิบวันจะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
แทนก็ได ้
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ และได้มีการด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  
 ข้อ ๑๑  คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาวางนโยบาย แผนงาน และบริหารงานของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 (๒) สนับสนุนและร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกับคณะในสายวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

(๓) พิจารณาและจัดท างบประมาณรายรับ รายจ่ายประจ าปีของโรงพยาบาลเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๔) พิจารณาการน าเงินรายได้ของโรงพยาบาลไปลงทุนเพ่ือประโยชน์ของโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๕) จัดท าแผนงาน โครงการในการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(๖) พิจารณาแผนการด าเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(๗) พิจารณาการจัดตั้ง รวม ยุบเลิก และแบ่งหน่วยงานภายในโรงพยาบาล เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

(๘) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล        
และพนักงานโรงพยาบาล 

(๙) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน  
ของโรงพยาบาล 

(๑๐) พิจารณาก าหนดแนวทางและควบคุมดูแลการบริหารงาน ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
(๑๑) พิจารณาการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ท าหน้าที่บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาล 
(๑๒) พิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 

โดยท าเป็นประกาศของโรงพยาบาล แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
(๑๓) พิจารณาก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลโดยเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ

แล้ว  ให้ท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
(๑๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและรายงานฐานะการเงินประจ าปีของโรงพยาบาลเพ่ือเสนอ

อธิการบดีพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
(๑๕) แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือ

มอบหมายบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
 



๔ 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริหาร 
(๑๗) ด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล 

 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี จึงจะเป็น  
องค์ประชุม 
 การก าหนดเงินค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่คณะกรรมการ
บริหาร ให้อธิการบดีก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผู้อ านวยการ 

 
 ข้อ ๑๓  ให้มีผู้อ านวยการคนหนึ่งที่อธิการบดีแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
โรงพยาบาล  
 ผู้อ านวยการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาชั้นสูง
อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 (๒) มีความรู้ความสามารถในด้านที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือด้านการบริหารงาน 
 (๓) สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้เต็มเวลา  
 ข้อ ๑๔ ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกิจการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนค าสั่งหรือการมอบหมายของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหาร 
 (๒) บริหารงานบุคคล การคลัง การเงิน การพัสดุ สถานที่  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายให้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล ตลอดจนค าสั่ งหรือการมอบหมายของ  
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหาร 
 (๓) จัดท าแผนพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาและน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๔) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของโรงพยาบาลที่ ได้รับการพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 (๕) ด าเนินการเพื่อจัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจของ
โรงพยาบาลให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 



๕ 
 (๗) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร       
เพ่ือพิจารณาและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (๘) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนค าสั่งหรือ 
การมอบหมายของสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหาร 
 ข้อ ๑๕ ผู้อ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ทั้งนี้  
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๖) อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมีมติให้ถอดถอนเพราะขาดประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงาน บกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
           ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งหรือจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้อธิการบดี
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ  
  ให้น าหลักเกณฑ์การสรรหาคณบดีตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๑๗  ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ และที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ตามจ านวนที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 ข้อ ๑๘  ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในนามของโรงพยาบาล และเป็นผู้ลงนามในบันทึก 
จดหมาย หรือเอกสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล หรือท าความตกลงใด ๆ ที่เป็นการด าเนินงานภายในขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาล 
 สัญญาหรือเอกสารอ่ืนใดที่จะมีผลเป็นการผูกพันมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม หรือที่จะมีผลเป็นการใช้
อ านาจหน้าที่ในฐานะของมหาวิทยาลัย ให้น าเสนอต่ออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
 ข้อ ๑๙  ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย มีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ  
หรือให้ความเห็นชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ทั้งนี้ เว้นแต่ที่มีข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย หรือข้อบังคับนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



๖ 
หมวด ๓ 

การบริหารงานบุคคล 
 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและแผนงานการบริหารบุคคลเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตาม  
รอบระยะเวลาการจัดท านโยบายและแผนงานบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๒) ก าหนดประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานโรงพยาบาล 

(๓) ก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน หรือเงินเพ่ิม ของพนักงาน
โรงพยาบาล และก าหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินเพ่ิมส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล 

(๔) ก าหนดอัตราก าลังของโรงพยาบาล 
(๕) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง และการท าสัญญาปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล และพนักงานโรงพยาบาล 
(๖) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล และพนักงานโรงพยาบาล 
(๗) พิจารณาก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน

โรงพยาบาล และก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ตลอดจนประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาล 

(๘) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการลา การพัฒนาบุคลากร วันเวลาปฏิบั ติงาน และ
วันหยุดของโรงพยาบาล 

(๙) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
โรงพยาบาล 
 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๑ ให้อธิการบดีมีอ านาจเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและการท าสัญญาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดของโรงพยาบาล และพนักงานโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารก าหนด 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาล อธิการบดีอาจมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งให้
ผู้อ านวยการก็ได้ 

ข้อ ๒๒   ให้ โรงพยาบาลจัดให้พนักงานโรงพยาบาลเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม 

คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของอธิการบดี อาจให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
โรงพยาบาล หรือจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิต หรือจัดให้มีสวัสดิการอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 



๗ 
 ข้อ ๒๓ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดโรงพยาบาลและพนักงานโรงพยาบาล
นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
วินัยและการด าเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
     

หมวด ๔ 
การบริหารเงินรายได้ของโรงพยาบาล 

 
 ข้อ ๒๔ ให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นเงินรายได้ของ
โรงพยาบาล 
 เงินรายไดข้องโรงพยาบาลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง 
 (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (๒) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน ซึ่งมีผู้มอบให้แก่โรงพยาบาลภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์
ของผู้มอบให้ 
 (๔) รายได้หรือผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน 
 (๕) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
 ข้อ ๒๕ ให้โรงพยาบาลด าเนินการรับ จ่าย เก็บรักษา และบริหารเงินรายได้ของโรงพยาบาลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินจากเงินรายได้ของโรงพยาบาล จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่ได้
ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และมีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎอ่ืนใด ก าหนดให้
จ่ายได้เท่านั้น 
 ข้อ ๒๗ การจ่ายเงินจากเงินรายได้ของโรงพยาบาล ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ รายการ และอัตราการ
จ่ายเงินที่ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารก าหนด โดยออกเป็นประกาศโรงพยาบาล
และรายงานอธิการบดี 
 ข้อ ๒๘ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติการจ่ายเงินของโรงพยาบาล
ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
 ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้รองผู้อ านวยการหรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริหารก าหนดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติการจ่ายเงินของโรงพยาบาล 
ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 
 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ
ของโรงพยาบาลดังต่อไปนี้  
 (๑) การจัดท านโยบายเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุของโรงพยาบาล เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (๒) การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี และ
การพัสดุของโรงพยาบาล เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 



๘ 
 (๓) การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบการจัดท างบประมาณประจ าปี กลั่นกรอง และ
ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี รวมทั้งงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีของโรงพยาบาล เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (๔) การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย     
และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
การเงิน เพ่ือเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๕) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ ยวกับการเงิน งบประมาณ  
การบัญชีและการพัสดุที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ ๓๐ การบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้          
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ การบัญชี และการพัสดุ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย 

การบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังด ารงต าแหน่งไม่ครบวาระ  
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตาม
ข้อบังคับนี ้

ข้อ ๓๒ ให้ผู้อ านวยการที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นผู้อ านวยการ           
ตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๓๓ ให้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ให้น าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่
ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้ อ  ๓๔  ให้ การด าเนินงานของโรงพยาบาลที่ ได้ ด าเนิ นการตามความในพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร งาน
โ ร งพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ  พ . ศ .  ๒๕๕๐  และที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ เป็นการด าเนินงานที่มี
ผลผูกพันต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้ 

   
                         ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
       
           (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ  เศรษฐบุตร) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัย   


