
 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วยการด าเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
(อาคารสวนหลวง) 

พ.ศ.๒๕๕๕ 
------------------------------------ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ (๑) (๖) มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่๖/๒๕๕๕   
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
ด าเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ.๒๕๕๕” 
 ข้อ  ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  ๔ ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
(อาคาร  สวนหลวง)   
  “ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)” หมายถึง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  “การจัดบริการ” หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้มีบริการด้านต่าง ๆ ในศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ได้แก่ การให้บริการห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง รวมทั้งการ
ให้บริการอื่นในท านองนี้ และกรณีท่ีมีการเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งจากผู้ใช้บริการตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานเห็นชอบ 
  “รายได้” หมายถึง เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการด าเนินกิจการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
  “การจัดการรายได”้ หมายถึง การน ารายได้ไปด าเนินการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างและหรือ
นิติกรรมอ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการจัดบริการ รวมทั้งการเก็บรักษา การจัดสรรให้มหาวิทยาลัย 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

           ข้อ  ๕ ให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน กรรมการและเลขานุการไม่เกิน ๙ คน 
โดยแต่งตั้งจากบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรภายในจะต้องมีประสบการณ์การท างาน
ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 ข้อ  ๖ การสรรหาคณะกรรมการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
  ในการสรรหาคณะกรรมการให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 
คณะกรรมการสรรหา จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกันเองให้ได้มาซึ่ง
ประธานกรรมการสรรหา เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการสรรหาประธานคณะกรรมการ โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองต่อประธานกรรมการสรรหา หรือให้มีการเสนอชื่อพร้อมค ายินยอมตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
สรรหาก าหนด แล้วให้ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อน าเสนอแผนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ต่อคณะกรรมการสรรหา หลังจากนั้นให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
ประธานคณะกรรมการ เมื่อได้ประธานคณะกรรมการแล้วให้ประธานคณะกรรมการน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการ 
ต่ออธิการบดีเพ่ือขอความเห็นชอบและมีค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 ข้อ  ๗ คณะกรรมการ มีอ านาจและหน้าที ่ดังนี้  

(๑) วางแผนและประมาณการรายรับรายจ่ายในการด าเนินการจัดบริการ จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
โครงการ และงบประมาณประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  

(๒) ปฏิบัติตามนโยบาย ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
(๓) จัดซื้อจัดหา รวมทั้งเก็บรักษาซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดบริการ 
(๔) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดบริการ 
(๕) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยประธานคณะกรรมการครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณี

ที่เกินวงเงินนี้ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี โดยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
(๖) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
(๗) รายงานฐานะการเงิน รายรับ รายจ่ายต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๘) จัดท ารายงานฐานะทางการเงินประจ าปีทุก ๆ สิ้นงวดบัญชี เสนอต่ออธิการบดีและสภา

มหาวิทยาลัยตามล าดับภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
(๙) ก าหนดวิธีการด าเนินงานในการปฏิบัติงาน ก ากับ และติดตามรวมทั้งควบคุมดูแลงาน

ด้านต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดบริการตามท่ีเห็นสมควร 
(๑๐)  พิจารณาและออกประกาศก าหนดอัตราค่าบริการในศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
(๑๑)  อนุมัติและหรือสั่งจ่ายหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากโดยประธานคณะกรรมการได้ครั้งละ

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีเกินวงเงินนี้ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี 
(๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ  ๘ ให้คณะกรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
(๔) มหาวิทยาลัยให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือ

หย่อนความสามารถ 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

หมวด  ๒ 
รายได้และการจัดการรายได้ 

 ข้อ  ๙ เงินรายได้ และทรัพย์สินที่ได้รับจากการจัดหารายได้ ตามระเบียบนี้ ถือว่าเป็นเงินฝาก
ถอนคืนแยกต่างหากจากเงินประเภทอ่ืน ๆ เป็นประเภทเงินรายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ   
(อาคารสวนหลวง) และให้น าฝากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ” 
 ข้อ ๑๐ รายได้ที่เรียกเก็บจากการจัดบริการ ดังนี้ 
  (๑) ค่าบริการห้องพัก 
  (๒) ค่าบริการห้องประชุมสัมมนา 
  (๓) ค่าบริการจัดเลี้ยง 

(๔) ค่าบริการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การจัดประชุมสัมมนา 
(๕) ค่าเช่าสถานที่ 
(๖) ค่าบริการในการจัดบริการอื่นที่คณะกรรมการด าเนินงานเห็นสมควร 

  (๗) การจัดบริการและอัตราค่าจัดบริการให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินรายได้อาจจ่ายเพ่ือการจัดบริการได้ ดังนี้  
  (๑) ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และค่าเช่าทรัพย์สิน 

(๒) ค่าจ้างบุคลากรของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
(๓) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 
(๔) ค่าสาธารณูปโภค 
(๕) รายจ่ายในการรับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย 
(๖) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและบุคลากรของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
(๘) ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการอ่ืนตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๒ การจัดการรายได้ ให้มีการด าเนินการ ดังนี้  
(๑) การรับเงินรายได้ ต้องออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยหรือท าหลักฐานการรับเงินไว้

เป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้การเฉพาะเป็นผู้รบัเงิน 
(๒) การจ่ายเงินรายได้ ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่แสดงถึงการจ่ายเงินตามระเบียบ

ของทางราชการ 
(๓) ให้มีการกันเงินรายได้ประจ าเดือนร้อยละ ๑๐ ของเงินก าไรสุทธิ เพื่อส่งเป็นเงินบ ารุง

การศึกษาโดยรวมส่งภายในทุกไตรมาส นับแต่วันสิ้นเดือนที่มีรายได้ เว้นแต่เดือนใดจัดส่งไม่ได้ ให้จัดส่งใน
เดือนถัดไป 






