
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                     

เพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๒) และ (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุม
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
  “ศูนย์บ่มเพาะ”  หมายความว่า  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ผู้จัดการ”   หมายความว่า  ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๖  ให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (University 

Business Incubators, Rajamangala University of Technology Rattanakosin : UBI - RMUTR)  มี
การด าเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 



  (๖.๑)  ส่ ง เสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม   และสนับสนุนธุรกิจ ใหม่ส าหรับ
ผู้ประกอบการ ในภาควิสาหกิจ 

  (๖.๒)  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย   ผลงาน
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และทรัพยากรพ้ืนฐานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่   เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถด าเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ได้ 

  (๖.๓)  ให้ค าปรึกษาและข้อมูลที่จ าเป็น  รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงส าหรับการด าเนินการจัดตั้ง                  
นิติบุคคลและฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

  (๖.๔)  ประสานงานระหว่างภาครัฐ  และภาคเอกชนในเรื่องต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๗  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

        (๗.๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
        (๗.๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นรองประธานกรรมการ 
      จ านวน ๑ คน    
        (๗.๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก        เป็นกรรมการ 
     จ านวน ๒ คน    
        (๗.๔)  อธิการบดี                                               เป็นกรรมการ 
        (๗.๕)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                   เป็นกรรมการ 
        (๗.๖)  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน                   เป็นกรรมการ 
        (๗.๗)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการสภามหาวิทยาลัยและกฎหมาย  เป็นกรรมการ 
        (๗.๘)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ              เป็นกรรมการ 
        (๗.๙)  ผู้อ านวยการกองคลัง                                          เป็นกรรมการ 
        (๗.๑๐) ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ              เป็นกรรมการ 
        (๗.๑๑) ผู้จัดการ                                                เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
 ให้กรรมการตามข้อ  (๗.๑) และ (๗.๒)  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารง
ต าแหน่งของสภามหาวิทยาลัย  แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้  ในกรณีที่กรรมการตาม     
ข้อ (๗.๑)  และ (๗.๒) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน             
ให้กรรมการตามข้อ  (๗.๑)  และ (๗.๒)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ตามระเบียบนี้ 
 ให้กรรมการตามข้อ  (๗.๓)  มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกได้  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๗.๓)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ทดแทน  ให้กรรมการตามข้อ (๗.๓)  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง
กรรมการใหม่ตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  และยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

- ๒ - 



 ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้  
         (๘.๑)  ก าหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บ่มเพาะ  ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามข้อ ๖  
         (๘.๒)  ก าหนดหลักเกณฑ ์ ออกประกาศ  และค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน  และ   
อ่ืน ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
         (๘.๓)  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของศูนย์บ่มเพาะ 
         (๘.๔)  ให้ความเห็นชอบ  แผนธุรกิจ  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีตามงบประมาณ   
ที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะ  
                  (๘.๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลัง  ต าแหน่งหน้าที่  
และคุณสมบัติของบุคลากร  สรรหาบุคลากร  รวมทั้งการก าหนด   เงินเดือน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  และ
ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้ศูนย์บ่มเพาะ 
                  (๘.๖)  พิจารณาอนุมัติการน ารายได้ของศูนย์บ่มเพาะตามข้อ (๑๒.๒) - (๑๒.๗)  ไปหา
ผลประโยชน์อื่นใด  นอกเหนือจากการฝากกับสถาบันการเงิน 
        (๘.๗)  ควบคุมการเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินอื่นของศูนย์บ่มเพาะให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
        (๘.๘)  พิจารณาการจัดตั้ง  การรวม  การยุบ  และการเลิกส่วนงานของศูนย์บ่มเพาะ 
                 (๘.๙)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
        (๘.๑๐)  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยทุกหกเดือน  และรายงานประจ าปีของศูนย์บ่มเพาะทุกสิ้นปีงบประมาณ  

      (๘.๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารงานของศูนย์บ่มเพาะ  และอาจมีรองผู้จัดการคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือช่วยบริหารงานของศูนย์     
บ่มเพาะก็ได ้
 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง      
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและรองผู้จัดการ  และการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่แทนผู้จัดการและ   
รองผู้จัดการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๑๐  ให้ผู้จัดการมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
           (๑๐.๑)  บริหารกิจการของศูนย์บ่มเพาะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่
ก าหนดไว้ 
           (๑๐.๒)  บริหารงานบคุลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
           (๑๐.๓)  จัดท านโยบาย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะ  งบประมาณ
ประจ าป ี รายงานประจ าปี  รวมทั้งแผนการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ  ของศูนย์     
บ่มเพาะ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
           (๑๐.๔)  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  
           

- ๓ - 



                             (๑๐.๕)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการมอบหมาย  
  นอกจากอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว ในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของศูนย์บ่มเพาะ  
 ข้อ ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ วรรคสอง  ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ
อาจพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
          (๑๑.๑)  ตาย 
          (๑๑.๒)  ลาออก 
          (๑๑.๓)  คณะกรรมการมีมติถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีมติ  

หมวด ๒ 
เงินรายได้ 

 
 ข้อ ๑๒  ศูนย์บ่มเพาะอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
          (๑๒.๑)  เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
          (๑๒.๒)  เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
          (๑๒.๓)  ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่าสถานที่  และค่าบริการต่าง ๆ  ของศูนย์บ่มเพาะ 
          (๑๒.๔)  ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะ 
          (๑๒.๕)  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซึ่งมีผู้ให้แก่ศูนย์บ่มเพาะ  รวมถึงทรัพย์สินที่บุคคล
หรือหน่วยงานอื่นมอบให้ 

          (๑๒.๖)  รายได้อ่ืน ๆ 
           (๑๒.๗)  ดอกผลหรือประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตาม (๑๒.๒) ถึง (๑๒.๖) 
 ข้อ ๑๓  รายได้และรายรับต้องน าฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการก าหนดในวันที่
ได้รับ  เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นให้น าฝากในวันที่สถาบันการเงินเปิดท าการถัดไป 
 ข้อ ๑๔  การรับเงินใด ๆ  ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินของศูนย์บ่มเพาะ  และ
มีส าเนาเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด 
 ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและเก็บรักษาเงินอย่างน้อยสองคน  
โดยมีหน้าที่ตรวจรับเงินที่ได้รับประจ าวันให้ตรงกับหลักฐานการรับเงินในสมุดบัญชีเงินสด  แล้วจัดท ารายงาน
การเงินประจ าวันเสนอต่อคณะกรรมการหรือบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ข้อ ๑๖  เงินสดคงเหลือในแต่ละวัน  เงินทดรองจ่าย  และเงินสดย่อย  ให้เก็บไว้ในตู้นิรภัย
หรือสถานที่ปลอดภัยของศูนย์บ่มเพาะ  โดยให้อยู่ ในความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
 ข้อ ๑๗  เงินคงเหลือจากรายรับมากกว่ารายจ่ายของเงินตามข้อ (๑๒.๒)  ถึงข้อ (๑๒.๗) ใน
แต่ละป ี ให้น าเข้าเงินกองทุนส ารองสะสมของศูนย์บ่มเพาะตามประกาศของคณะกรรมการ 
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หมวด ๓ 
การงบประมาณและการใช้จ่าย 

 
 ข้อ ๑๘  ปีงบประมาณให้เป็นไปตามปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๑๙  ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ผู้จัดการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี และรายรับ - 
รายจ่ายประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 ข้อ ๒๐  การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยจัดท าเป็นประกาศของศูนย์บ่มเพาะ  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้
เบิกจ่ายเช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 ข้อ ๒๑  การก่อหนี้ผูกพันหรือการอนุมัติจ่ายเงินของศูนย์บ่มเพาะ ให้คณะกรรมการ หรือ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้กระท าตามวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด  
 ข้อ ๒๒  นอกจากเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตามข้อ (๑๒.๑)  ให้ศูนย์บ่มเพาะมีเงิน
ทดรองจ่ายและเงินสดย่อยส าหรับใช้ในกรณีมีความจ าเป็น  และให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติการสั่งซื้อ/จ้าง/
เบิกจ่ายตลอดจนให้มีอ านาจลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมิใช่เป็นไปในลักษณะการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 

หมวด ๔ 
การรายงาน การเงิน และการตรวจสอบ 

 
 ข้อ ๒๓ ให้ศูนย์บ่มเพาะจัดท าบัญชีต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป 
            ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของศูนย์บ่มเพาะ  และท ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

     ประกาศ ณ วันที่         ๑๙    พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    พลเอก 

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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