
 

 
 
 

ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
_______________ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรจะปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย  
ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสวัสดิกำรที่ พักอำศัย 
ให้แก่บุคลำกร ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรมากยิ่งข้ึน 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ (๒) แห่งระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ประกอบกับความในข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่ พัก 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกตามความความในมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗  
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อาคารที่พักอาศัย” หมายถึง อาคารที่พักอาศัยหลังที่ ๑ ถึงหลังที่ ๕ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และให้หมายความรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารที่พักอาศัย หรือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์รวมของ
อาคารที่พักอาศัย 
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 “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินค่าบ ารุงห้องพัก เงินค่าประกันความเสียหาย เงินค่ามัดจ า
สาธารณูปโภค เงินค่าประกันกุญแจ เงินค่าบริหารส่วนกลาง และเงินอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น 
เพ่ือเรียกเก็บจากบุคลากรผู้พักอาศัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสวัสดิการด้านที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย 
โดยเงินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างผู้พักอาศัยทีจ่่ายเงินดังกล่าวและมอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการ 
 “บุคลากรผู้พักอาศัย” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีไ่ด้รับอนุญาตใหพั้กอาศัยในอาคารที่พักอาศัย” 
 “บริวาร” หมายถึง  สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือพ่ีน้องร่วมแต่บิดา
หรือร่วมแต่มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของบุคลากรผู้พักอาศัย หรือบุคคลอ่ืนที่บุคลากรผู้พักอาศัยขออนุญาต 
ต่อประธานกรรมการให้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยด้วย 
 “หัวหน้าอาคารที่พักอาศัย” หมายถึง หัวหน้าอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยในแต่ละอาคาร  
ที่พักอาศัย 
 “รองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย” หมายถึง รองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับการแต่งตั้ง 
จากประธานกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นรองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย 
ในแต่ละอาคารที่พักอาศัย 
 “กองทนุ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ของการจัดที่พักอาศัย 

 

 ข้อ ๕  การจัดที่พักอาศัยและการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและ 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรในด้านที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ 
อันดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

 

 ข้อ ๖  ให้อธิการบดี แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการที่พัก
อาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประกอบด้วย 
 (๑) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
 (๒) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ 
 (๓) ผู้แทนคณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า หน่วยงานละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 (๔) หัวหน้าอาคารที่พักอาศัยทุกคน เป็นกรรมการ 
 (๕) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ 
 (๖) ผู้แทนส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 
 (๗) บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 

 ข้อ ๗  กรรมการตามความในข้อ ๖ (๓) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 

 ข้อ ๘  กรรมการตามข้อ ๖ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามาถ 
 (๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการแทนได้  
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ 
มาทดแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได ้
 กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนดังกล่าว ให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่อยู่เหลือ 
ของผู้ที่ตนแทน 
 

 ข้อ ๙ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ ในที่ประชุม 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ ๑๐ การประชุมทุกครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย  
 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร ขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไข ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการจัดที่พักอาศัย
ของบุคลากร 
 (๓) ก าหนดอัตราหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะมีข้ึนตามข้อบังคับนี ้
 (๔) ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้จัดการ และลูกจ้างของกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ 
 (๕) ก าหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติส าหรับบุคลากรที่เข้าพักอาศัยในอาคารชุดที่พัก โดยออกเป็น
ประกาศคณะกรรมการ 
 (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขในการบริหารจัดการกองทุน 
 (๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อ การจ้าง หรือการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการที่พักอาศัย 
 (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 
 (๙) ออก กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ 
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 (๑๐) อนุมัติหรือมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนาม 
ในเอกสารต่าง ๆ แทนคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๔ 
หัวหน้าอาคารชุดที่พักอาศัย 

 

 ข้อ ๑๒  ในอาคารที่พักหนึ่งหลัง ให้มีหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยจ านวนหนึ่งคน มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันแตง่ตั้ง 
 หัวหน้าอาคารที่พักอาศัยตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 ให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งรองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยจ านวนไม่เกินสองคน ตามค าแนะน า
ของหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย ท าหน้าที่ช่วยเหลืองานของหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย โดยรองหัวหน้าอาคาร 
ทีพั่กอาศัยมีวาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระของหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหรือรองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย ประธานกรรมการ 
อาจแต่งตั้งบุคลลหนึ่งบุคคลใดตามที่เห็นสมควรให้ไปรักษาการในต าแหน่งนั้นได้   
 หัวหน้าหรือรองหัวหน้าหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยของอาคารที่พักอาศัยหลังใด ต้องเป็นบุคลากร 
ผู้พักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยหลังนั้น 
 

 ข้อ ๑๓  หัวหน้าอาคารที่พักอาศัย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ากับดูแลให้บุคลากรผู้พักอาศัยและบริวารให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ 
ในการเข้าพักอาศัย 
 (๒) ก ากับดูแลให้ค าแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการ หรือลูกจ้างของกองทุน 
 (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรผู้พักอาศัย 
 (๔)  เป็นผู้ แทนของผู้ พักอาศัยในการเสนอแผนพัฒนา รายงานปัญหาหรืออุปสรรค 
ต่อคณะกรรมการ 
 (๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
กองทุน 

 

 ข้อ ๑๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการ
ที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ข้อ ๑๕  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตาม ข้อ ๒๖ 
 (๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
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 (๓) เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่กองทุน 
 (๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
 เงินและทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของบุคลากรผู้พักอาศัยที่มอบให้
คณะกรรมการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยไมเ่ป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๖  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การซ่อมแซม บ ารุง รักษา ดูแล ปรับปรุง อาคารชุดที่พักอาศัย ตลอดจนส่วนควบของอาคาร
ชุดที่พักอาศัย 
 (๒) การซ่อมแซม บ ารุง รักษา ดูแล ปรับปรุง พ้ืนที่โดยรอบอาคารชุดที่พักอาศัย และระบบ
สาธารณูปโภคของอาคารชุดที่พักอาศัย 
 (๓) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อนุกรรมการ หัวหน้าอาคารชุดที่พัก รองหัวหน้าอาคารชุดที่พัก 
ผู้จัดการ ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรตามอัตรา 
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๔) การบริหารจัดการสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารจัดการสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร 
 (๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหาร และการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๖ 
บุคลากรผู้พักอาศัยและบริวาร 

 

 ข้อ ๑๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างในสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรอาคารที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๑๘  บุคลากรผู้พักอาศัยสามารถน าบริวารเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยที่ได้รับการจัดสรร
ไดต้่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการเท่านั้น 
 

 ข้อ ๑๙  หน้าที่ของบุคลากรผู้พักอาศัยและบริวาร 
 (๑) ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของอาคารที่พักอาศัย 
 (๒) ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของหัวหน้าหรือรองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัย 
 (๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการพักอาศัยตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๔) ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ 
 (๕) ดูแลความสะอาดและบ ารุงรักษาห้องพักอาศัยอย่างวิญญูชนพึงกระท าในทรัพย์สินของตนเอง 
 (๖) ไม่กระท าการใด ๆ ที่กระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือ สุขภาพอนามัย 
หรือละเมิดสิทธิของผู้พักอาศัยอ่ืน 
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 ข้อ ๒๐ บุคลากรผู้พักอาศัยหรือบริวารที่ปฏิบัติผิดหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ มีโทษดังนี ้
 (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (๒) ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
 (๓) ให้ออกจากอาคารที่พักอาศัยนั้น 
 เมื่อบุคลากรผู้พักอาศัยได้รับโทษตาม (๓) ให้บริวารของผู้นั้นออกจากอาคารที่พักอาศัยด้วย 
 บุคลากรผู้พักอาศัยที่ได้รับโทษตาม (๓) ไปแล้ว จะเป็นผู้มีสิทธิตามข้อ ๑๗ อีกครั้ง ต่อเมื่อ
ระยะเวลาทีไ่ด้รับการลงโทษผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 

 ข้อ ๒๑ บุคลากรผู้พักอาศัยและบริวารต้องออกจากอาคารที่พักอาศัยเมื่อ  
 (๑) ได้รับโทษตามข้อ ๒๐ (๓) 
 (๒) พ้นสภาพการเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
 (๓) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 เมื่อบุคลากรผู้พักอาศัยต้องออกจากอาคารที่พักอาศัย บริวารของผู้นั้นไม่มีสิทธิพักอาศัยในอาคาร
ที่พักอาศัยอีกต่อไป   
 

หมวด ๗ 
ผู้จัดการและลูกจ้างของกองทุน 

 

 ข้อ ๒๒  ให้มีผู้จัดการอาคารที่พักอาศัยหนึ่งคนมีฐานะเป็นลูกจ้างกองทุน ท าหน้าที่ในการบังคับ
บัญชาลูกจ้างกองทุนอ่ืน และบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยตามนโยบาย หลักเกณฑ์และ ระเบียบ 
ของคณะกรรมการ และโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ดูแลความสะอาด ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในอาคารที่พักอาศัย 
 (๒) ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ ของอาคารที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งาน 
 (๓) รายงานผลการด าเนินงานหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานต่อประธานกรรมการ  
 นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้จัดการอาคารที่พักอาศัยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าสั่งการ 
ของประธานกรรมการ 
 

 ข้อ ๒๓  ให้มีลูกจ้างของกองทุน เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลอาคารที่พักอาศัยเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้   
 กองทุนตามวรรคหนึ่งอาจมีลูกจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แม่บ้าน 
 (๒) คนงาน 
 (๓) ช่าง 
 (๔) ต าแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๒๔  หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการตามข้อ ๒๒ 
หรือลูกจ้างกองทุนตามข้อ ๒๓ การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง อัตราค่าจ้าง ภาระงานรวมทั้งการด าเนินการอ่ืน 
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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 ข้อ ๒๕  ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ เพ่ือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความ หรือการด าเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ ๒๖  ให้โอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน ลูกจ้าง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นทรัพย์สิน 
หนี้สิน ลูกจ้างตามข้อบังคับนี ้
 ทรัพย์สิน หนี้สิน และลูกจ้างของอาคารที่พักอาศัยหลังที่ ๖ ภายหลังจากที่มีการออกข้อบังคับ
หรือหลักเกณฑ์ในการบริหารเป็นการเฉพาะแล้ว  ให้โอนทรัพย์สิน หนี้สิน ลูกจ้างดังกล่าวไปอยู่ภายใต้ 
การบริหารตามข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารนั้น 
 

 ข้อ ๒๗  ให้คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าหน้าที่คณะกรรมการ
สวัสดิการที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ 
 ให้ประธานคณะอนุกรรมการอาคารชุดที่พักอาศัย และคณะอนุกรรมการอาคารชุดที่พักอาศัย  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ ท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าอาคารที่พักอาศัยและรองหัวหน้าอาคารที่พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ จนกว่าจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งตามข้อบังคับดังกล่าวและให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนั้น 
 

 ข้อ ๒๘  ให้ผู้พักอาศัยที่ได้รับการจัดสรรและเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยแล้วตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นบุคลากรผู้พักอาศัยตามข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๒๙  บรรดาประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ที่ได้มีการออกไว้แล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกประกาศ ค าสั่ง  หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เพียงเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อความในข้อบังคับนี้ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายอรรถพงศ์  กาวาฬ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ประธานคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


