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ข้อ ๗  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดสรรเงินทนุ และให้อธิการบดีจัดทําเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตทราบ 
(๓)  ดําเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ รวมถึง การให้อธิการบดี

พิจารณาเพิกถอนหรืองดการให้ทุน ในกรณทีี่ผู้ได้รับทุนมคีวามประพฤติเสื่อมเสีย หรือกระทําผิดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่จะให้ทุนต่อไป 

(๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้เข้ากองทุนเพิ่มเติม 
(๕)  รายงานผลการดําเนินงานให้อธิการบดีทราบปีละครั้ง 

 

ข้อ ๘  การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร 
การเงินและทรพัย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 

ข้อ ๙  การรับเงินเข้ากองทุน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน 
 

ข้อ ๑๐  การจา่ยเงินของกองทุนตามข้อ ๗ (๒) ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจ 
อนุมัติและเบิกจ่ายเงินจากดอกผลของกองทุน  

 

ข้อ ๑๑  ให้โอนบรรดาเงินต้นและดอกผล สิทธิและหน้าที่ของกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วย “กองทุนภูมิพล” ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒  มารวมเป็นทุนตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๒  การใดที่คณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย “กองทุนภูมิพล”            
ในมหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดําเนินการไปยังไม่แล้วเสร็จ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการต่อไปได้      
จนกว่าอธิการบดีได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนตามระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๑๓  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 


