
 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรวมลงทุนกับเอกชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเพ่ือ

ประโยชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานการเพ่ิมศักยภาพการลงทุน  ลดการพ่ึงพางบประมาณภาครัฐ และสราง

ความยั่งยืนใหกับมหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยสอดคลองกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติ       

วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ

การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) (๗) (๙) และมาตรา ๒๓ (๒) (๔) (๖) (๗) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้  

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การรวมลงทุนกับเอกชนหรือ

หนวยงานภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 

 มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 สภามหาวิทยาลัย  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 รองอธิการบดี  หมายความวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 สวนงาน  หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๙  

    แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หนวยงานภายนอก  หมายความวา องคกร หรือ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน  

   ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เชน องคกรการกุศล  

   หนวยงานอิสระ เปนตน 



๒ 
 
 คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือ 

    หนวยงานภายนอก 

 บริษัท Holding หมายความวา บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุน 

    ในบริษัทอ่ืนเปนหลัก โดยอาจมีหรือไมมีการประกอบ 

    ธุรกิจท่ีเปนของตนเองอยางมีนัยสําคัญ 

 บริษัท  หมายความวา องคกรธุรกิจท่ีเปนการรวมกลุมบุคคล หรือบริษัทอ่ืนเปน 

    หุนสวนรวมลงทุนประกอบกิจการโดยมุงหวังผลกําไร  

    เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและ 

    พาณิชย 

 ธุรกิจเพ่ือสังคม หมายความวา  กิจการท่ีมีจุดมุงหมายหลักในการแกปญหาสังคมและ 

    สิ่งแวดลอม โดยใชกลไกการบริหารจัดการท่ีดีของภาค 

    ธุรกิจ รวมกับความรูและนวัตกรรมสังคม และมีการนํา 

    ผลกําไรท่ีเกิดข้ึนไปลงทุนซํ้าเพ่ือขยายผลกระทบทาง 

    สังคมท่ีเกิดข้ึน 

 รวมลงทุน หมายความวา การรวมลงทุนกับเอกชน หรือหนวยงานภายนอกไมวา 

    โดยวิธีใด หรือมอบใหเอกชนลงทุนแตฝายเดียว โดย 

   วิธีการอนุญาตหรือใหสัมปทาน หรือใหสิทธิไมวาใน 

   ลักษณะใด 

 โครงการ หมายความวา โครงการรวมลงทุนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน กับ  

    เอกชนหรือหนวยงานภายนอก 

 ขอ ๔  การรวมลงทุนตามขอบังคับนี้หมายรวมถึง การรวมลงทุนกับเอกชน หรือหนวยงานภายนอก      

ท้ังท่ีกอใหเกิดนิติบุคคลใหม หรือไมกอใหเกิดนิติบุคคลใหม ท้ังรูปแบบท่ีเปนโครงการเฉพาะกิจ โครงการท่ีมี

ลักษณะถาวร หรือการตั้งบริษัท Holding การตั้งบริษัท รวมถึงธุรกิจเพ่ือสังคม 

 ขอ ๕  การรวมลงทุนภายใตขอบังคับนี้ตองเปนไปเพ่ือบรรลุเปาประสงคของการรวมลงทุนระหวาง

มหาวิทยาลัยกับเอกชนหรือหนวยงานภายนอก ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย 

 (๒)  ความเปนหุนสวนระหวางมหาวิทยาลัยกับเอกชน หรือหนวยงานภายนอก มีการจัดสรรความเสี่ยง

และผลประโยชนตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการรวมลงทุนและความคุมคาในการ

ดําเนินโครงการรวมลงทุน 

 (๓)  สอดคลองกับการรักษาวินัยการเงินการคลัง 

 (๔)  ใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของคูความรวมมือ และการถายทอดความรู 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญระหวางกัน 

 (๕)  โปรงใสและตรวจสอบไดในการจัดทําและดําเนินโครงการรวมลงทุน รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ   

ท่ีเก่ียวของ 

 



๓ 
 
 ขอ ๖  การกําหนดวงเงินรวมลงทุน 

การกําหนดวงเงินรวมท่ีสามารถรวมลงทุนไดตามขอบังคับนี้ใหผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

สวนการกําหนดวงเงินรวมลงทุนแตละโครงการหรือบริษัท ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

กรณีการรวมลงทุนโครงการหนึ่ง หรือ บริษัทหนึ่งท่ีมีมูลคาโครงการ หรือทุนจดทะเบียนตั้งแตหารอย  

ลานบาทข้ึนไป หรือมหาวิทยาลัยรวมลงทุนต้ังแตหาสิบลานบาทข้ึนไป โดยคํานวณจากทุนเริ่มตนใหผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

กรณีการรวมลงทุนโครงการหนึ่ง หรือบริษัทหนึ่งท่ีมีมูลคาโครงการ หรือทุนจดทะเบียนนอยกวาหารอย

ลานบาท หรือมหาวิทยาลัยรวมลงทุนนอยกวาหาสิบลานบาท โดยคํานวณจากทุนเริ่มตนใหผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการรวมลงทุนทุกโครงการให         

สภามหาวิทยาลัยทราบเปนไมนอยกวาปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๗  สวนงานสามารถรวมลงทุนได โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน และ

คณะกรรมการ โดยการกําหนดสิทธิและการจัดสรรผลประโยชนใหใชหลักการเปนหุนสวนตามสัดสวนการถือหุน

ภายใตนิติบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ ๘  การรวมทุนกับเอกชน หรือหนวยงานภายนอก ใหมหาวิทยาลัยถือหุนหรือรวมลงทุนในสัดสวน   

ไมเกินรอยละ ๕๐ ของมูลคาโครงการ หรือทุนจดทะเบียนแลวแตกรณี ท้ังนี้ใหรวมถึงการถือหุนหรือการลงทุน   

ท้ังทางตรงและทางออม และใหรวมสัดสวนการถือหุน หรือการรวมลงทุนของสวนงานอ่ืน ๆ ภายใตมหาวิทยาลัย  

โดยการกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะสมใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

กรณีมีความจําเปนตองถือหุนหรือรวมลงทุนมากกวารอยละ ๕๐ ใหผานความเห็นชอบของ               

สภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนกับเอกชนหรือหนวยงาน

ภายนอก ประกอบดวย 

๙.๑  อธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

๙.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ทาน เปนกรรมการ  

๙.๓  รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายจํานวน ๒ ทาน เปนกรรมการ 

๙.๔  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 

๙.๖  รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและ 

 เลขานุการ 

๙.๗  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

๙.๘  ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูชวยเลขานุการ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ อาจกําหนดใหมีผูชวยเลขานุการเพ่ิมไดอีกตามความเหมาะสม 

กรรมการตามขอ ๙.๒ ใหผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย กรรมการตามขอ ๙.๓ ใหอธิการบดี

เปนผูเสนอ 



๔ 
 

คณะกรรมการมีวาระ ๔ ปนับแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และในกรณีท่ีวาระ

ของคณะกรรมการสิ้นสุดลงและยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีไป

กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการชุดใหม   

กรณีท่ีกรรมการพนจากการดํารงตําแหนงใหมีการเสนอแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติมภายใน ๙๐ วัน ยกเวน

ระยะเวลาของคณะกรรมการจะเหลือนอยกวา ๙๐ วัน จะไมเสนอแตงตั้งใหมก็ได กรรมการท่ีแตงต้ังใหมจะมี

วาระเทากับวาระของคณะกรรมการท่ีเหลืออยู 

กรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงและยังไมมีการแตงตั้งใหม ใหคณะกรรมการ มีเทากับจํานวนท่ีเหลืออยู 

การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

๑๐.๑  กําหนดนโยบาย ทิศทางการรวมลงทุน และแนวปฏิบัติของการรวมลงทุนโดยออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 

๑๐.๒  พิจารณาใหความเห็นชอบการรวมลงทุนแตละโครงการ การจัดตั้งหรือรวมจัดตั้งบริษัท Holding 

หรือ บริษัท หรือ ธุรกิจเพ่ือสังคม การแกไขสัญญารวมลงทุน หรือประเด็นปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการรวมลงทุน 

๑๐.๓  กําหนดกรอบวงเงินการรวมลงทุน และสัดสวนการถือหุนในการรวมลงทุนภายใตนิติบุคคล

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๐.๔  กํากับติดตามผลการดําเนินงานของการรวมลงทุน การยุติการลงทุน หรือแกไขปญหา 

อ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการรวมลงทุน หรือการยุติการลงทุน  

๑๐.๕  แตงต้ังบุคคล ผูเชี่ยวชาญ คณะบุคคล คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ 

หรือกลั่นกรองใหความเห็นโครงการรวมลงทุน 

๑๐.๖  ใหขอเสนอแนะในการตั้งบุคคล หรือกลุมบุคคลเปนผูเริ่มกอการ กรรมการบริษัท ผูบริหารบริษัท 

ผูบริหารโครงการ หรือผูรวมบริหารโครงการรวมลงทุนตามความเหมาะสม 

๑๐.๗  รายงานผลการดําเนินการตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

ขอ ๑๑  ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ และเปนผูแทนลงนามการรวมลงทุนท่ีผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยตามขอ ๖ 

ขอ ๑๒  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้   หากมีปญหาในการปฏิบัติ  การตีความ หรือ              

การดําเนินการอ่ืนใด ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

    (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

         นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   
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