ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วาดวยการดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
มหาวิทยาลัย
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบั ญญัติมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต นโกสินทร ในการประชุมครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยการ
ดําเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
“กองทุน” หมายความวา กองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ ของมหาวิทยาลัยจัดตั้ง
ขึ้นตามระเบียบนี้
“สว นราชการ” หมายความว า สวนราชการของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้ง ขึ้นตาม
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ
“เงินกองทุน” หมายความวา เงินกองทุนของแตละกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบนี้

-๒ขอ ๕ การจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ จัดทําเปนระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การเสนอขอจัดตั้งกองทุนตามระเบียบนี้ จะตองมีรายละเอียดประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงค
(๒) เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุน
(๓) คณะกรรมการกองทุน
(๔) การบริหารกองทุน
(๕) การยุบเลิกกองทุน
(๖) การชําระบัญชี
(๗) การโอนทรัพยสิน
ขอ ๗ วัตถุประสงค ในการจัดตั้งกองทุนตามระเบีย บนี้ ให สง เสริมและสนั บสนุน ตาม
วัตถุป ระสงคของมหาวิทยาลั ยตามมาตรา ๗
แหง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๘ เงินกองทุนและทรัพยสินของกองทุน อาจไดมาดังตอไปนี้
(๑) เงินและทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุน
(๒) เงินรายไดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหกองทุน
(๓) เงินรายไดจากการจัดการทรัพยสินของกองทุน
(๔) เงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได
(๕) เงินที่ไดจากดอกผลของกองทุน
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่ระเบียบวาดวยการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ กําหนดไว
ขอ ๙ ใหแตละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมใชผูดํารงตําแหนงผูบริหารจํานวน ๒ ทาน
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจํานวนไมเกิน ๒ ทาน
(๔) กรรมการภายในที่เกี่ยวของอีกจํานวนไมเกิน ๔ ทาน
การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการดวย และประธาน
กรรมการอาจเสนอใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการและหรือผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุมก็ได
การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและวาระการดํารงตํา แหนง ของคณะกรรมการกองทุน ให
เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ ตามขอ ๕

-๓ขอ ๑๐ การใชจายเงินกองทุน อาจกําหนดใหจายไดเฉพาะดอกผลของเงินกองทุน หรือจาย
ไดทั้งจากเงินกองทุนและดอกผลก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดตั้ง กองทุนนั้นๆ ตามขอ ๕
ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน และให
รายงานการรับจายเงินกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนตามวรรคหนึ่ ง จะตองมีผู ตรวจสอบบัญชี
ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือผูตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งดวย
ขอ ๑๒ การยุบเลิกกองทุนอาจกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การดําเนินกิจการของกองทุนไดบรรลุตามวัตถุประสงคของกองทุนแลว และ
คณะกรรมการกองทุนมีมติใหยุบเลิกกองทุนได
(๒) การดําเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนหากดําเนินการ
ตอไปอาจเกิดผลเสียหาย และคณะกรรมการกองทุนมีมติใหยุบเลิกกองทุนได
(๓) การดําเนินกิจการของกองทุนไมเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน หากดําเนินการ
ตอไป อาจเกิดผลเสียหายตามรายงานการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน และ
มหาวิทยาลัยเห็นควรใหยุบเลิกกองทุน
การยุบเลิกกองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อมีการยุบเลิกกองทุนตามวรรคสองแลว ใหถือวาระเบียบวาดวยการจัดตั้งกองทุนนั้นๆ เปน
อัน ยกเลิ ก ไปด ว ย
และให เ ลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย แจ ง คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
คณะกรรมการประจําสวนราชการหรือคณะกรรมการประจําสวนงานภายในเพื่อทราบตอไป
ขอ ๑๓ การชําระบัญชีและการโอนทรัพยสินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการ
จัดตั้งกองทุนนั้นๆ
ขอ ๑๔ ใหก องทุน ของมหาวิ ทยาลัย หรื อส วนราชการหรือ สวนงานภายในที่ มีอ ยูใ นวั นที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงมีสถานภาพเปนกองทุนนั้นๆ ตอไปได ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ
ใหอธิการบดีดําเนินการใหมีการชําระบัญชีของกองทุนตามวรรคหนึ่งภายใน ๖๐ วัน นับแต
วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ใหอธิก ารบดีดําเนิ นการใหมี การจัด ตั้งกองทุ นตามวรรคสองขึ้ นใหมตามระเบี ย บนี้ภายใน
๙๐ วัน นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
หากพนกําหนดตามวรรคสามแลวใหถือวากองทุนตางๆ ตามวรรคหนึ่งเปนอันถูกยุบเลิกกองทุน
และใหโอนบรรดาเงินกองทุนและทรัพยสินเขาเปนเงินรายไดหรือทรัพยสินของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี

-๔ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายประพัฒน โพธิวรคุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

