
(สาํเนา) 

ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการใหบ้ริการทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

____________________ 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ  

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๓๕ เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออก

ข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 

๒๕๕๔” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศอืน่ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัดหรือแย้ง

ต่อข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน  

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

  “การให้บริการทางวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการให้บริการแก่บุคคล

หรือหน่วยงานใด โดยอาศัยความรู้ความสามารถทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะหรือประสบการณ์ในการ

ประยุกต์วิชาการอันเป็นการก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สังคมหรือส่งเสริมการเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลัย  

  “คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่เป็นส่วนงานทาง

วิชาการ  

   “ส่วนงาน” หมายความว่า  สาํนักงานสภามหาวิทยาลัย สาํนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอืน่ที่มิใช่ส่วนงานทางวิชาการ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอืน่ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

  “คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อาํนวยการสถาบัน และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่เป็น 

ส่วนงานทางวิชาการ  

  “โครงการ” หมายความว่า โครงการการให้บริการทางวิชาการ 
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  “ข้อเสนอโครงการ” หมายความว่า ข้อเสนอโครงการการให้บริการทางวิชาการของคณะหรือ

ส่วนงานว่าด้วยโครงการการให้บริการทางวิชาการหน่ึง ๆ  

  “สัญญา” หมายความว่า สัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารในรูปแบบใดๆ ที่มีผลผูกพัน

มหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

  “ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึงค่าลงทะเบียน 

และเงินอุดหนุนทีไ่ด้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด้วย  

  “เจ้าของโครงการ” หมายความว่า คณะหรือส่วนงานที่เป็นผู้เสนอโครงการ 

  “หัวหน้าโครงการ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ข้อเสนอโครงการระบุให้เป็น

หัวหน้าโครงการ 

  “ผู้ร่วมโครงการ” หมายความว่า หัวหน้าโครงการและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ข้อเสนอโครงการ

ระบุให้เป็นผู้ร่วมโครงการ 

  “คณะกรรมการบริหารคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการ

บริหารสถาบัน และคณะกรรมการบริหารส่วนงานที่เป็นส่วนงานทางวิชาการ 

  “คณะกรรมการการเงิน” หมายความว่า คณะกรรมการการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน  

 ข้อ ๕ ให้อธกิารบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี  

 ให้อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเงินมีอาํนาจออกระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย

เพ่ือดาํเนินการหรือเพ่ือวางแนวปฏิบัติในการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ี 

 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินมีอาํนาจออกประกาศคณะว่าด้วยอัตราการ

เบิกจ่ายสาํหรับโครงการบริการวิชาการของคณะได้ 

 ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดาํเนินการตามข้อบังคับน้ีหรือในกรณีที่

ข้อบังคับน้ีมิได้กาํหนดไว้ ให้อธกิารบดีวินิจฉัยช้ีขาด และในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเป็นสภามหาวิทยาลัย

อาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับน้ีได้ตามความจาํเป็น 
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หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 ข้อ ๖ การให้บริการทางวิชาการแบ่งเป็นสี่ประเภท ดังต่อไปน้ี  

  (๑) การจัดอภิปราย บรรยาย อบรม ประชุม หรือสมัมนาทางวิชาการ  

   (๒) งานค้นคว้า สาํรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ วางระบบ วางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ 

งานเขียนหรืองานแปลทางวิชาการ 

   (๓) งานที่ปรึกษาหรือให้คาํปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพ 

  (๔) งานบริการทางวิชาการลักษณะอืน่ 

ข้อ ๗ ในการให้บริการทางวิชาการ คณะหรือส่วนงานอาจดาํเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

กไ็ด้ โดยจะต้องคาํนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

  (๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการที่คณะหรือส่วนงานน้ันๆ รับผิดชอบ

โดยตรง 

(๒) เป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานประจําของคณะหรือ

ของส่วนงาน 

(๓) เป็นงานที่ไม่ขัดหรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม 

รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๘ การให้บริการทางวิชาการต้องมีการจัดทาํข้อเสนอโครงการและงบประมาณ 

ในกรณทีี่เป็นการให้บริการทางวิชาการที่จัดโดยคณะ ให้ใช้อัตราการเบิกจ่ายตามประกาศอัตราการ

เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยหรือประกาศอัตราการเบิกจ่ายของคณะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การเงินแล้ว และเสนอข้อเสนอโครงการและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่เป็นการให้บริการทางวิชาการที่จัดโดยส่วนงาน ให้ใช้อตัราการเบิกจ่ายตามประกาศอตัราการ

เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการเงินแล้ว และเสนอข้อเสนอโครงการและ

งบประมาณต่อคณะกรรมการการเงินเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่งบประมาณโครงการไม่เป็นไปตามอัตราการเบิกจ่ายตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้วแต่

กรณี หรือเป็นการจัดทาํงบประมาณตามเงื่อนไขของแหล่งทุน ให้เสนอคณะกรรมการการเงินเพ่ือพิจารณา

อนุมัตข้ิอเสนอโครงการและงบประมาณเป็นรายโครงการ 
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เม่ือโครงการได้รับอนุมัติแล้ว ให้นาํส่งข้อเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดเกบ็เป็นหลักฐานทาง

การเงินและการใช้งบประมาณ  

 ข้อ ๙ การจัดทาํงบประมาณโครงการ ให้แยกเป็นหมวดค่าจ้าง หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย

และค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค  หมวดงบลงทุน หมวดเงินอุดหนุน และหมวดสาํรอง ซ่ึงประกอบด้วย 

สาํรองเพ่ือความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดาํเนินการทางวิชาการ (ถ้ามี) และสาํรองทั่วไป  

 หมวดงบลงทุนจะมีได้เฉพาะเท่าที่จาํเป็นซ่ึงนาํมาใช้ในโครงการน้ันเท่าน้ัน 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่โครงการไม่มีการจัดเกบ็รายได้ ในการจัดทาํงบประมาณโครงการ ไม่ให้จัดสรร

ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินงานโครงการ และให้เสนอขออนุมัติข้อเสนอโครงการและงบประมาณจาก

คณะกรรมการการเงินเป็นรายโครงการ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่โครงการมีการจัดเกบ็รายได้ จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่ารายจ่าย  

ข้อ ๑๒  การจัดเกบ็รายได้สาํหรับโครงการตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามงบประมาณในข้อเสนอโครงการที่

ได้รับอนุมัต ิและอย่างน้อยต้องมีการจัดสรรเงินรายได้ให้แก่หมวดต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

(๑) หมวดค่าตอบแทน จัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ ไม่เกิน

ร้อยละยี่สบิของรายได้โครงการ 

(๒) หมวดเงินอุดหนุน จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการของคณะหรือเงินอุดหนุนส่วนงาน

แล้วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของรายได้โครงการ  

(๓) หมวดค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยหรือคณะที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละห้าของรายได้โครงการ  

(๔) หมวดสาํรอง จัดสรรเป็นสาํรองเพ่ือความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดาํเนินการทางวิชาการ 

(ถ้ามี) และสาํรองทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของรายได้โครงการ  

ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หากผู้ร่วมโครงการมาจากหลายคณะหรือส่วนงาน ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของผู้ร่วมโครงการที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการและค่าสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงให้แก่คณะหรือ

ส่วนงานที่ผู้ร่วมโครงการสงักดัและคณะหรือส่วนงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ทั้งน้ี ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบริหารคณะเจ้าของโครงการ  

 ข้อ ๑๓  ในกรณีทีค่ณะหรือส่วนงานไม่สามารถจัดสรรเงินรายได้ของโครงการตามรายการใดรายการ

หน่ึงที่ระบุไว้ในข้อ ๑๒ โดยมีเหตุผลและความจําเป็นในการให้บริการทางวิชาการ ให้เสนอขออนุมัติการ

จัดสรรเงินรายได้ในอตัราที่แตกต่างต่อคณะกรรมการการเงิน เป็นรายโครงการ  
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 ข้อ ๑๔ การขออนุมัติปรับงบประมาณโครงการจะดาํเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  (๑) กรณีที่รายได้จริงตํ่ากว่าประมาณการรายได้เกนิกว่าร้อยละยี่สบิห้า  

  (๒) กรณีค่าใช้จ่ายจริงเฉพาะหมวดค่าจ้างสงูกว่างบประมาณเกนิกว่าร้อยละยี่สบิห้า 

  (๓) กรณีค่าใช้จ่ายจริงเฉพาะหมวดค่าตอบแทนสงูกว่างบประมาณเกนิกว่าร้อยละยี่สบิห้า  

  (๔) กรณีค่าใช้จ่ายจริงหมวดอืน่ทั้งหมดนอกเหนือจาก (๒) และ (๓) สงูกว่างบประมาณเกนิ

กว่าร้อยละยี่สบิห้า  

  (๕) กรณีค่าใช้จ่ายจริงสงูกว่ารายได้โครงการ 

 ทั้งน้ี ให้เสนอขออนุมัติปรับงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการการเงินเพ่ือ

อนุมัตแิล้วแต่กรณีเป็นรายโครงการ 

 ข้อเสนอโครงการที่มีการขออนุมัติปรับงบประมาณ เม่ือได้รับอนุมัติแล้วให้คณะหรือส่วนงาน 

แล้วแต่กรณีจัดเกบ็หลักฐานการเงินและการใช้งบประมาณเพ่ือการตรวจสอบ 

หมวด ๒ 

การรบัเงิน  

 ข้อ ๑๕ ให้คณะหรือส่วนงานที่จัดเกบ็รายได้สาํหรับโครงการ  ดาํเนินการรับเงิน ออกหลักฐานการรับ

เงิน  เกบ็หลักฐานทางการเงิน และดาํเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน 

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะน้ัน  

หมวด ๓ 

การเบิกจ่าย การใชจ่้าย และการสัง่จ่ายเงนิ 

 ข้อ ๑๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณในข้อเสนอโครงการ 

ที่คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการการเงิน อนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยให้เกบ็หลักฐานการจ่ายเงิน

และดําเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน ระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะน้ัน 

 ข้อ ๑๗ การใช้จ่ายเงินสาํหรับโครงการ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้วิธียืมเงิน 

รองจ่ายโดยหัวหน้าโครงการ ทั้งน้ี ผู้มีอาํนาจสั่งจ่ายเงินอาจพิจารณากาํหนดวงเงินยืมรองจ่ายได้ตามความ

จาํเป็นและเหมาะสม 



๖ 
 

 

 ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินทุกรายการของโครงการจะจ่ายได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอาํนาจสั่งจ่ายแล้ว 

โดยให้ดาํเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารการเงิน ระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะน้ัน  

 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ต้องมีการจ่ายค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายอืน่ใดที่เกดิขึ้นหรือเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ดาํเนินโครงการ ให้จ่ายจากหมวดสาํรองของโครงการ และเงินที่เหลืออยู่ในงบประมาณซ่ึงยังไม่ได้เบิกจ่าย

ตามลาํดับก่อน   

 ในกรณีทีเ่งินสาํรองหรือเงินที่เหลืออยู่ในงบประมาณไม่เพียงพอจ่ายค่าปรับ ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่าย

อื่นใดที่เกิดขึ้ นหรือเกี่ยวเน่ืองกับการดาํเนินโครงการตามวรรคหน่ึง หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการมี

หน้าที่และความรับผิดชอบในการจ่ายร่วมกัน ทั้งน้ี ในกรณีที่มีผู้ร่วมโครงการหลายราย ให้ผู้ร่วมโครงการ 

แต่ละรายมีหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน 

หมวด ๔ 

  การดําเนินการทางพสัดุ 

ข้อ ๒๐ การจัดหาพัสดุจะทาํได้เฉพาะพัสดุที่มีลักษณะเฉพาะเพ่ือโครงการน้ันเท่าน้ัน และจะต้องอยู่

ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

ข้อ ๒๑ การดาํเนินการทางพัสดุของโครงการ ให้ดาํเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะน้ัน 

หมวด ๕ 

การรายงานการเงิน 

  ข้อ ๒๒ ให้คณะหรือส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการเกบ็หลักฐานทางการเงนิเพ่ือการตรวจสอบ 

 ข้อ ๒๓ ให้หัวหน้าโครงการจัดทาํรายงานการรับจ่ายเงินและเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบภายใน 

หกสบิวันนับแต่วันสิ้นสดุโครงการ ทั้งน้ี ในกรณีของคณะให้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 

 ข้อ ๒๔ ให้คณะหรือส่วนงานสรุปโครงการ ตลอดจนรายงานการรับจ่ายเงินของทุกโครงการที่

ดาํเนินการแล้วเสรจ็ในปีบัญชีและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีน้ัน 

ทั้งน้ี ในกรณีของคณะให้ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ 

ข้อ ๒๕ เม่ือสิ้ นสุดโครงการ หากมีเงินรายได้เหนือรายจ่ายให้ถือเป็นรายได้ของคณะผู้รับผิดชอบ

โครงการหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี หรือตามที่กาํหนดไว้ในประกาศโครงการ 



๗ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกบัข้อบังคับน้ี ให้นาํข้อบังคับ 

ระเบียบ ข้อกาํหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคาํสั่งที่เกี่ยวข้องซ่ึงใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้

บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๒๗ ในการดาํเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างการดาํเนินการ หรือโครงการที่ได้

ยื่นข้อเสนอโครงการไปแล้ว ให้ดาํเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาํหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัต ิ

หรือคาํสั่งอืน่ใดที่ใช้บังคับอยู่เดิมต่อไปจนสิ้นสดุโครงการ 

 

              ประกาศ  ณ วันที ่   ๓๑   สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
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       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 
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