
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับว่าด้วยส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๓ (๒) (๖) และ (๑๒)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ ข้อความทั่วไป 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยส านักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑”  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๔ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้  
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภค ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลใช้ประโยชน์ และที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงวัสดุและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ใน หรือบนทรัพย์สินนั้น  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา  
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศมหาวิทยาลัย  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้  
ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย  

หมวด ๒ ส านักงานบริหารทรัพย์สนิและกีฬา 

ข้อ ๗ ให้จัดตั้งส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีฐานะเป็น 
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มิใช่ส่วนราชการ ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพย์สินและกีฬา ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
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ข้อ ๘ ให้ส านักงานเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินและกีฬาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างและที่ดินอัน

เป็นที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาและใช้ป ระโยชน์ 
ภายหลังการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

(๒) ทรัพย์สินอื่นที่อธิการบดีมอบหมาย  
ข้อ ๙ การบริหารจัดการทรัพย์สินและกีฬา จะต้องค านึงถึงการตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัยและงานอ่ืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก่อน และต้องค านึงถึงชื่อเสียง 
เกียรติคุณ ผลประโยชน์โดยส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดหารายได้ที่พอเพียงส าหรับการบริหาร 
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งท่ีอยู่และไม่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของส านักงานในระยะยาวอีกด้วย 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานจัดให้มีทะเบียนทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของส านักงาน  
ซึ่งแสดงภาพที่ตั้งและลักษณะตลอดจนรายละเอียดอ่ืนตามสมควรของทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  

ข้อ ๑๑ ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ส านักงานอาจหาประโยชน์โดยการให้เช่า ให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้อาศัย หรือให้สิทธิอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันโดยมีค่าตอบแทนได้ 

ให้ผู้อ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือการพาณิชย์หรือเพ่ือให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเฉพาะก ารใช้ประโยชน์  
หรือการเช่าซึ่งมีระยะเวลาคราวหนึ่งไม่เกินกว่า ๓ ปี ในกรณีที่มีระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี ให้เสนอต่ออธิการบดี   

การก าหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ ใช้ เ พ่ือเป็นสวัสดิการที่ พักอาศัย  
หรือสวัสดิการอื่นส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

การขายทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง จะกระท ามิได้ 

หมวด ๓ คณะกรรมการ 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ประกอบด้วยประธานคนหนึ่ง 
และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน ๑๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
ของประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดี เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ งคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ โดยจะแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการด้วยก็ได้  

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม และก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงาน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในการนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดนโยบายของส านักงาน โดยให้สอดคล้ องกับแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย  

(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน วิธีการ งบประมาณ 
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงานบุคคล หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน และการบริหารส านักงาน  

(๓) ออกข้อบังคับเก่ียวกับวิธีการจัดการทรัพย์สิน การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดหา ผลประโยชน์  
(๔) การก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๑๑  
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ของส านักงาน 

เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(๖) เสนอความเห็นต่ออธิการบดีในการแต่งตั้ ง ถอดถอน และการก าหนดค่าตอบแทน 

ของผู้อ านวยการ  
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(๗ )  แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเ พ่ือปฏิบัติ ง าน 
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

( ๘ )  จั ดท า ร า ย ง านผลกา รด า เ นิ น ง าน  และร าย ง านฐ านะทา งก า ร เ งิ นป ร ะจ า ปี 
ของส านักงาน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

(๙) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน  
ข้อ ๑๕๑ ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง  

อีกก็ได ้
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน มีสิทธิได้ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดตามที่อธิการบดี
ก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  

หมวด ๔ บุคลากร 

ข้อ ๑๗  ให้มีผู้อ านวยการส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาคนหนึ่ง  เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการบริหารงานส านักงาน 

ข้อ ๑๘  ให้ผู้ อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาพนั กงานของส านักงาน  
รวมทั้งจัดการบริหารงานของส านักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และตามนโยบายและค าสั่งของคณะกรรมการ  

ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ส านักงานเป็นผู้อ านวยการ โดยมีก าหนดเวลาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  

ข้อ ๒๐ ผู้อ านวยการ และพนักงานของส านักงาน มีฐานะเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ที่ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน  

พนักงานของส านักงาน ประกอบด้วย  
(๑) พนักงานบริหาร หมายถึง พนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของส านักงาน ได้แก่ รองผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หรือต าแหน่งอื่นตามท่ีก าหนด  
(๒) พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิ บัติ 

ตามค าสั่งของพนักงานบริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของส านักงาน  
(๓) พนักงานบริการ หมายถึง พนักงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามค าสั่งของ

พนักงานบริหารและพนั กงานปฏิบั ติ การ  การจ้ า งพนักงานบริ การ  ให้ก าหนดระยะเวลาจ้ า ง  
คราวละไม่เกิน ๑ ปี และให้ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือตามงานที่ท า  

ผู้อ านวยการและพนักงานของส านักงานจะมีสิทธิ หน้าที่ และค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอย่างใด 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล  

ข้อ ๒๑  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  การบรรจุ  การแต่งตั้ งพนักงานของส านักงาน 
ให้เป็นไปตามท่ีผู้อ านวยการก าหนด 

ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์การลา การสอบสวน การรักษาวินัย การออกจากงานของผู้อ านวยการ 
และพนักงานของส านักงาน ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับท่ีอธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ข้อ ๒๓ ให้ส านักงานด าเนินการให้ผู้อ านวยการ และพนักงานของส านักงานเป็นผู้ประกันตน 
ในฐานะพนักงานของส านักงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  

 

                                                
๑  ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับว่าด้วยส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 

๔ 
 

ข้อ ๒๔ เพ่ือประโยชน์แก่การบริหารงานของส านักงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
อาจจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน หรือจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุ หรือการประกันชีวิต  
หรือจัดให้มสีวัสดิการอื่น ๆ แก่พนักงานของส านักงานก็ได้  

หมวด ๕ งบประมาณและการเงิน 

ข้อ ๒๕ ปีงบประมาณของส านักงานให้ใช้ตามปีงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานจัดท างบประมาณประจ าปีเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณโดยให้แยกเป็นงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ส าหรับงบประมาณ
รายจ่ายให้แยกออกเป็นงบด าเนินการและงบลงทุน ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจ าปี 
ไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมาไปพลางก่อน โดยให้ใช้เฉพาะในส่วนของงบด าเนินการเท่านั้น 
เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๒๗ งบด าเนินการของส านักงาน ได้แก่ งบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการจัดจ้างบุคลากร  
ของส านักงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับวัสดุ หรือการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ
ของส านักงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับการบริหารงานโดยปกติ 
ของส านักงาน  

งบลงทุนของส านักงาน ได้แก่ งบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการลงทุน ซื้อ จัดหา สร้าง ดัดแปลง 
ปรับปรุง หรือพัฒนาทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของส านักงาน  

ข้อ ๒๘  การจัดท างบประมาณของส านักงานให้จ าแนกหมวดและรายการงบประมาณ 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด ก าหนดระยะเวลาการเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการ วิธีการพิจารณา  
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๒๙ ส านักงานอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้  
(๑) รายได้จากการจัดการทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการของส านักงาน 
(๒) รายได้หรือผลประโยชน์จากการลงทุน  
(๓) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้มอบให้  
(๔) เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย  
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น  
ให้ส านักงานเก็บรายได้ไว้ใช้จ่ายได้ตามข้อบังคับนี้ และไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๓๐ ส านักงานอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้  
(๑) รายจ่ายเพื่อการด าเนินงานของส านักงาน 
(๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุนของส านักงาน  
(๓) เงินน าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยในจ านวนหรืออัตราตามที่อธิการบดีก าหนด  
ข้อ ๓๑  ให้ส านักงานจัดท า ใบเสร็จรับ เงินของส านักงานไว้ เป็นหลักฐานการรับเงิน  

โดยมอบ ต้นฉบับให้แก่ผู้ช าระเงิน และมีส าเนาเก็บไว้กับต้นขั้ว โ ดยจะต้องมีทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย  

ข้อ ๓๒ บรรดาเงินที่ส านักงานได้รับให้น าฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ ากัด 
หรือธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวันนั้น หรืออย่างช้ าในวันท าการถัดไป 
ทั้งนี้จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน าฝากมิได้  

ข้อ ๓๓ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานส านักงาน ให้ส านักงานเก็บรักษาเงินสดไว้ทดรองจ่ายได้
ตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด  



 

๕ 
 

ข้อ ๓๔ ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ก่อหนี้ผูกพัน และอนุมัติการจ่ายเงินของส านักงาน ภายในวงเงินงบประมาณประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

ข้อ ๓๕ การจ่ายเงินของส านักงานทุกรายการให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนผ่านธนาคาร เว้นแต่ 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นการจ่ายจากเงินทดรองจ่าย การเขียน เช็คสั่งจ่าย 
ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงิน และขีดฆ่าค าว่า “หรือตามค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก  

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตัวบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงิน  
ของส านักงานตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความคล่องตัวในการบริหารงาน และขอบเขตความรับผิดชอบ
ของผู้มี อ านาจลงนามประกอบกัน  

หมวด ๖ บัญชีและตรวจสอบ 

ข้อ ๓๗  ให้ส านักงานจัดให้มีบุคลากรผู้ รับผิดชอบทางบัญชีแยกต่างหากจากบุคลากร 
ทางด้านงบประมาณ และการเงิน  

ข้อ ๓๘ ให้ส านักงานจัดท าบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของส านักงาน 
ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือแสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของส านักงาน 
ให้เป็นปัจจุบัน  

ข้อ ๓๙ ให้ส านักงานจัดให้มีการตรวจสอบการด าเนินกิจการและการเงินของส านักงาน  
ให้ผู้ ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ งจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๔๐ ให้ส านักงานปิดบัญชี และจัดท างบการเงินประจ าปี ส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ทีค่ณะกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของอธิการบดี ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและท ารายงานการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการ ภายใน ๑๒๐ วัน 

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

หมวด ๗ การบริหารส านักงาน 

ข้อ ๔๑ ให้แบ่งส่วนงานภายในออกเป็นฝ่ายหรือศูนย์ มีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานของฝ่ายหรือศูนย์  

ฝ่ายหรือศูนย์ที่ไม่มีผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชา ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งให้รองผู้อ านวยการ  
หรือผู้จัดการคนหนึ่ งคนใดเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายนั้นก็ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลใด  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของฝ่ายหรือศูนย์โดยไม่แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการฝ่าย 
ก็ให้สามารถท าได้เช่นกัน  

ในฝ่ายหรือศูนย์อาจแบ่งออกเป็นแผนก มีหัวหน้าแผนกเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน 
ของแผนก ทั้งนี้ ไม่ถือว่าหัวหน้าแผนกเป็นพนักงานระดับบริหารของส านักงาน  

ให้จัดกลุ่มฝ่ายหรือศูนย์ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวเนื่องหรือคล้ายคลึงกันรวมเป็นสายงาน 
มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสายงาน  

สายงานที่ไม่มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสายงานนั้น
โดยตรง หรือผู้อ านวยการอาจมอบหมายให้รองผู้อ านวยการหรือผู้จัดการคนหนึ่งคนใดเป็นผู้บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบงานของสายงานนั้นทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้  

การแต่งตั้งหรือโอนย้ายพนักงานภายในส านักงานทุกต าแหน่ง ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ  
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ข้อ ๔๒ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานของส านักงาน 
และเป็นผู้ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ  หรือให้ความเห็นชอบต่าง ๆ เกี่ย วกับพนักงานของส านักงาน 
เว้นแต่คณะกรรมการจะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

ข้อ ๔๓ ให้ประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ 
สั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  

ข้อ ๔๔ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารสัญญา หรือการท าความตกลง 
ใด ๆ ที่เป็นการด าเนินงานภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส านักงาน และท่ีได้รับอนุมัติก่อหนี้ผูกพันแล้ว  

ในกรณีที่ส านักงานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสาร 
ใบเสนอราคา สัญญา ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงใด ๆ ด้วย 

ข้อ ๔๕  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ เพ่ือน าผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นมาประกอบการพิจารณา
ต่ออายุการจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ พิจารณาการปรับค่าจ้าง หรือด าเนินการอ่ืนใดแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๔๖ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือพิจารณา 
การปรับค่าจ้างประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การต่ออายุการจ้าง หรือด าเนินการอ่ืนใดในด้านการบริหาร
บุคคล แล้วแต่กรณี  

หมวด ๘ การควบคุม 

ข้อ ๔๗ ให้ส านักงานเสนอแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีของส านักงานที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  

ข้อ ๔๘  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงินซึ่ งผู้ สอบบัญชี ได้ตรวจสอบแ ล้วเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ข้อ ๔๙ สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดีอาจสั่งให้ส านักงานชี้แจงการด าเนินงานในเรื่องหนึ่ง  
เรื่องใด หรือให้รายงานผลการด าเนินงานส าหรับการจัดการทรัพย์สินในกรณีหนึ่งกรณีใดก็ได้  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี 
อาจสั่งให้ส านักงานด าเนินการ หรือระงับการด าเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้ 

หมวด ๙ บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๕๐ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญา หรือข้อตกลงใด ของส านักงานบริหาร 
ทรัพย์สินและกีฬา ส านักงานจัดการทรัพย์สิน และศูนย์บริการการกีฬา ที่ยังมีผลบังคับใช้หรือมีผลผูกพัน  
อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้คงมีผลต่อไปจนกว่าสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้  หรือจนกว่าจะมี 
การเปลี่ยนแปลง 

 
           ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
           (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ) 

          อธิการบดี 


