(สําเนา)
ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
____________________
โดยที่เป็ นการสมควรมีข้อบังคับจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้ วยการให้ บริการทางวิชาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๓๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ ออก
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
๒๕๕๔”

ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี้เรียกว่ า “ข้ อบังคับจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ าด้ วยการให้ บริการทางวิชาการ พ.ศ.
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป

ข้ อ ๓ บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศอืน่ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้ ง
ต่อข้ อบังคับนี้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี้
“การให้ บริการทางวิชาการ” หมายความว่ า กิจกรรมทางวิชาการที่เป็ นการให้ บริการแก่บุคคล
หรือหน่ วยงานใด โดยอาศัยความรู้ความสามารถทางวิชาการและเสริมสร้ างทักษะหรือประสบการณ์ในการ
ประยุ กต์วิ ชาการอัน เป็ นการก่ อให้ เ กิด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ชาการแก่สัง คมหรือส่งเสริมการเรีย นการสอน
ในมหาวิทยาลัย
วิชาการ

“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่เป็ นส่วนงานทาง
“ส่ วนงาน” หมายความว่ า สํานั กงานสภามหาวิทยาลัย สํา นั กงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มิใช่ส่วนงานทางวิชาการ และให้ หมายความรวมถึงหน่วยงานอืน่ ที่สภามหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น
“คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อาํ นวยการสถาบัน และหัวหน้ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่เป็ น
ส่วนงานทางวิชาการ
“โครงการ” หมายความว่ า โครงการการให้ บริการทางวิชาการ

๒

“ข้ อเสนอโครงการ” หมายความว่ า ข้ อเสนอโครงการการให้ บริการทางวิชาการของคณะหรือ
ส่วนงานว่าด้ วยโครงการการให้ บริการทางวิชาการหนึ่ง ๆ
“สั ญ ญา” หมายความว่ า สัญ ญา ข้ อตกลง หรื อ เอกสารในรู ป แบบใดๆ ที่ มี ผ ลผู ก พั น
มหาวิทยาลัยในการให้ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
“ค่าบริการ” หมายความว่า รายได้ ท่ไี ด้ จากการให้ บริการทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงค่าลงทะเบียน
และเงินอุดหนุนทีไ่ ด้ รับจากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกด้ วย
“เจ้ าของโครงการ” หมายความว่ า คณะหรือส่วนงานที่เป็ นผู้เสนอโครงการ
“หัวหน้ าโครงการ” หมายความว่ า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ข้อเสนอโครงการระบุ ให้ เป็ น
หัวหน้ าโครงการ
“ผู้ร่วมโครงการ” หมายความว่ า หัวหน้ าโครงการและบุคคลหรือคณะบุคคลที่ข้อเสนอโครงการ
ระบุให้ เป็ นผู้ร่วมโครงการ
“คณะกรรมการบริหารคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน และคณะกรรมการบริหารส่วนงานที่เป็ นส่วนงานทางวิชาการ
“คณะกรรมการการเงิน” หมายความว่ า คณะกรรมการการเงินจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
ข้ อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่ าด้ วยการบริหารการเงิน
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี้
ให้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินมีอาํ นาจออกระเบียบและประกาศมหาวิ ทยาลัย
เพื่อดําเนินการหรือเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดําเนินการตามข้ อบังคับนี้
ให้ คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินมีอาํ นาจออกประกาศคณะว่ าด้ วยอัตราการ
เบิกจ่ายสําหรับโครงการบริการวิชาการของคณะได้
ในการตี ค วามหรื อในกรณีท่ีมีปัญหาขัดข้ องเกี่ย วกับการดํา เนิ นการตามข้ อบัง คับนี้หรือในกรณีท่ี
ข้ อบังคับนี้มิได้ กาํ หนดไว้ ให้ อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และในกรณีท่มี ีเหตุผลและความจําเป็ นสภามหาวิ ทยาลัย
อาจมีมติให้ งดหรือยกเว้ นการใช้ ข้อบังคับนี้ได้ ตามความจําเป็ น

๓

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๖ การให้ บริการทางวิชาการแบ่งเป็ นสี่ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดอภิปราย บรรยาย อบรม ประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการ
(๒) งานค้ นคว้ า สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ วางระบบ วางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์
งานเขียนหรืองานแปลทางวิชาการ
(๓) งานที่ปรึกษาหรือให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการ ทางเทคนิค หรือทางวิชาชีพ
(๔) งานบริการทางวิชาการลักษณะอืน่
ข้ อ ๗ ในการให้ บริการทางวิชาการ คณะหรือส่วนงานอาจดําเนินการเองหรือร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก
ก็ได้ โดยจะต้ องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นงานที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถทางวิชาการที่คณะหรือส่วนงานนั้นๆ รับผิดชอบ

โดยตรง
ของส่วนงาน

(๒) เป็ นงานที่ไม่ก่อให้ เกิดปัญหาหรือเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติง านประจําของคณะหรือ

(๓) เป็ นงานที่ไม่ขัด หรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอัน ดีของสังคม
รวมทั้งจะต้ องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ท่ดี ีของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘ การให้ บริการทางวิชาการต้ องมีการจัดทําข้ อเสนอโครงการและงบประมาณ
ในกรณีท่เี ป็ นการให้ บริการทางวิชาการที่จัดโดยคณะ ให้ ใช้ อัตราการเบิกจ่ ายตามประกาศอัตราการ
เบิกจ่ า ยของมหาวิทยาลัยหรือประกาศอัตราการเบิกจ่ ายของคณะที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การเงินแล้ ว และเสนอข้ อเสนอโครงการและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีท่เี ป็ นการให้ บริการทางวิชาการที่จัดโดยส่วนงาน ให้ ใช้ อตั ราการเบิกจ่ายตามประกาศอัตราการ
เบิกจ่ ายของมหาวิ ทยาลัยที่ผ่านการอนุ มัติจากคณะกรรมการการเงินแล้ ว และเสนอข้ อเสนอโครงการและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีท่งี บประมาณโครงการไม่ เป็ นไปตามอัตราการเบิกจ่ ายตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสองแล้ วแต่
กรณี หรือเป็ นการจัดทํางบประมาณตามเงื่อนไขของแหล่งทุน ให้ เสนอคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา
อนุมัตขิ ้ อเสนอโครงการและงบประมาณเป็ นรายโครงการ

๔

เมื่อโครงการได้ รับอนุ มัติแล้ ว ให้ นาํ ส่งข้ อเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อจัดเก็บเป็ นหลักฐานทาง
การเงินและการใช้ งบประมาณ
ข้ อ ๙ การจัดทํางบประมาณโครงการ ให้ แยกเป็ นหมวดค่าจ้ าง หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้ สอย
และค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดงบลงทุน หมวดเงินอุดหนุ น และหมวดสํารอง ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
สํารองเพื่อความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการทางวิชาการ (ถ้ ามี) และสํารองทั่วไป
หมวดงบลงทุนจะมีได้ เฉพาะเท่าที่จาํ เป็ นซึ่งนํามาใช้ ในโครงการนั้นเท่านั้น
ข้ อ ๑๐ ในกรณี ท่ีโครงการไม่ มีการจัด เก็บรายได้ ในการจัด ทํา งบประมาณโครงการ ไม่ให้ จั ดสรร
ค่า ตอบแทนกรรมการดําเนิ น งานโครงการ และให้ เ สนอขออนุ มัติข้ อเสนอโครงการและงบประมาณจาก
คณะกรรมการการเงินเป็ นรายโครงการ
ข้ อ ๑๑ ในกรณีท่โี ครงการมีการจัดเก็บรายได้ จะต้ องมีรายได้ ไม่น้อยกว่ารายจ่าย
ข้ อ ๑๒ การจัดเก็บรายได้ สาํ หรับโครงการตามข้ อ ๖ ให้ เป็ นไปตามงบประมาณในข้ อเสนอโครงการที่
ได้ รับอนุมัติ และอย่างน้ อยต้ องมีการจัดสรรเงินรายได้ ให้ แก่หมวดต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดค่าตอบแทน จัดสรรเป็ นค่ าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิ นงานโครงการ ไม่เกิน
ร้ อยละยี่สบิ ของรายได้ โครงการ
(๒) หมวดเงินอุดหนุน จัดสรรเป็ นเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการของคณะหรือเงินอุดหนุนส่วนงาน
แล้ วแต่กรณี ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของรายได้ โครงการ
(๓) หมวดค่ าสาธารณูปโภค จัด สรรให้ แก่มหาวิ ทยาลัย หรือคณะที่เกี่ย วข้ อง ไม่ น้อยกว่ า
ร้ อยละห้ าของรายได้ โครงการ
(๔) หมวดสํารอง จัดสรรเป็ นสํารองเพื่อความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการทางวิชาการ
(ถ้ ามี) และสํารองทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของรายได้ โครงการ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากผู้ร่วมโครงการมาจากหลายคณะหรือส่วนงาน ให้ อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ร่วมโครงการที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนพัฒนาวิชาการและค่าสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งให้ แก่คณะหรือ
ส่วนงานที่ผ้ ูร่วมโครงการสังกัดและคณะหรือส่วนงานที่เป็ นเจ้ าของโครงการ ทั้งนี้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะเจ้ าของโครงการ
ข้ อ ๑๓ ในกรณีท่คี ณะหรือส่วนงานไม่สามารถจัดสรรเงินรายได้ ของโครงการตามรายการใดรายการ
หนึ่งที่ระบุไ ว้ ในข้ อ ๑๒ โดยมีเหตุผ ลและความจําเป็ นในการให้ บริการทางวิชาการ ให้ เ สนอขออนุ มัติการ
จัดสรรเงินรายได้ ในอัตราที่แตกต่างต่อคณะกรรมการการเงิน เป็ นรายโครงการ

๕

ข้ อ ๑๔ การขออนุ มัติปรับงบประมาณโครงการจะดําเนินการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีท่รี ายได้ จริงตํ่ากว่าประมาณการรายได้ เกินกว่าร้ อยละยี่สบิ ห้ า
(๒) กรณีค่าใช้ จ่ายจริงเฉพาะหมวดค่าจ้ างสูงกว่างบประมาณเกินกว่าร้ อยละยี่สบิ ห้ า
(๓) กรณีค่าใช้ จ่ายจริงเฉพาะหมวดค่าตอบแทนสูงกว่างบประมาณเกินกว่าร้ อยละยี่สบิ ห้ า
(๔) กรณีค่าใช้ จ่ายจริงหมวดอืน่ ทั้งหมดนอกเหนือจาก (๒) และ (๓) สูงกว่างบประมาณเกิน
กว่าร้ อยละยี่สบิ ห้ า
(๕) กรณีค่าใช้ จ่ายจริงสูงกว่ารายได้ โครงการ
ทั้งนี้ ให้ เสนอขออนุ มัติปรับงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการการเงินเพื่อ
อนุมัตแิ ล้ วแต่กรณีเป็ นรายโครงการ
ข้ อ เสนอโครงการที่ มีก ารขออนุ มั ติป รับ งบประมาณ เมื่อ ได้ รั บอนุ มั ติแ ล้ ว ให้ ค ณะหรือ ส่ว นงาน
แล้ วแต่กรณีจัดเก็บหลักฐานการเงินและการใช้ งบประมาณเพื่อการตรวจสอบ
หมวด ๒
การรับเงิน
ข้ อ ๑๕ ให้ คณะหรือส่วนงานที่จัดเก็บรายได้ สาํ หรับโครงการ ดําเนินการรับเงิน ออกหลักฐานการรับ
เงิน เก็บหลักฐานทางการเงิน และดําเนินการตามข้ อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้ วยการบริหารการเงิน
ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
หมวด ๓
การเบิกจ่ าย การใช้จ่าย และการสังจ่
่ ายเงิน
ข้ อ ๑๖ การเบิ ก จ่ ายค่ าใช้ จ่ า ยสําหรั บโครงการให้ เป็ นไปตามงบประมาณในข้ อ เสนอโครงการ
ที่คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการการเงิน อนุ มัติ แล้ วแต่กรณี โดยให้ เก็บหลักฐานการจ่ ายเงิน
และดํา เนิ น การตามข้ อบั ง คั บจุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ว่ า ด้ ว ยการบริหารการเงิน ระเบีย บและประกาศที่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
ข้ อ ๑๗ การใช้ จ่ายเงินสําหรับโครงการ ในกรณีท่มี ีความจําเป็ นต้ องจ่ ายเป็ นเงินสดให้ ใช้ วิธียืมเงิน
รองจ่ ายโดยหัวหน้ าโครงการ ทั้งนี้ ผู้มีอาํ นาจสั่งจ่ ายเงินอาจพิจารณากําหนดวงเงินยืมรองจ่ ายได้ ตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม

๖

ข้ อ ๑๘ การจ่ ายเงินทุกรายการของโครงการจะจ่ ายได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุ มัติจากผู้มีอาํ นาจสั่งจ่ ายแล้ ว
โดยให้ ดาํ เนิ นการตามข้ อบัง คับจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ าด้ ว ยการบริหารการเงิน ระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวข้ องที่ใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
ข้ อ ๑๙ ในกรณีท่ตี ้ องมีการจ่ ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้ จ่ายอืน่ ใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ดําเนินโครงการ ให้ จ่ายจากหมวดสํารองของโครงการ และเงินที่เหลืออยู่ในงบประมาณซึ่งยังไม่ได้ เบิกจ่ าย
ตามลําดับก่อน
ในกรณีท่เี งินสํารองหรือเงินที่เหลืออยู่ในงบประมาณไม่เพียงพอจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้ จ่าย
อื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดําเนิ นโครงการตามวรรคหนึ่ง หั วหน้ าโครงการและผู้ร่ว มโครงการมี
หน้ าที่และความรับผิด ชอบในการจ่ ายร่วมกัน ทั้ง นี้ ในกรณีท่มี ีผู้ร่วมโครงการหลายราย ให้ ผ้ ูร่ว มโครงการ
แต่ละรายมีหน้ าที่และความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน
หมวด ๔
การดําเนินการทางพัสดุ
ข้ อ ๒๐ การจั ดหาพั สดุจะทําได้ เฉพาะพัสดุ ท่มี ีลักษณะเฉพาะเพื่อโครงการนั้ นเท่านั้ น และจะต้ องอยู่
ภายใต้ งบประมาณที่ได้ รับอนุ มัติ
ข้ อ ๒๑ การดําเนินการทางพั สดุของโครงการ ให้ ดาํ เนินการตามข้ อบังคับจุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
ว่าด้ วยการพัสดุ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง ที่ใช้ บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น
หมวด ๕
การรายงานการเงิน
ข้ อ ๒๒ ให้ คณะหรือส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการเก็บหลักฐานทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ
ข้ อ ๒๓ ให้ หัว หน้ าโครงการจั ด ทํารายงานการรับจ่ า ยเงินและเสนอมหาวิ ทยาลัย เพื่ อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีของคณะให้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ
ข้ อ ๒๔ ให้ คณะหรื อส่ ว นงานสรุ ปโครงการ ตลอดจนรายงานการรับ จ่ า ยเงิน ของทุก โครงการที่
ดําเนิ นการแล้ วเสร็จในปี บัญชีและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีน้ั น
ทั้งนี้ ในกรณีของคณะให้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ
ข้ อ ๒๕ เมื่ อสิ้นสุด โครงการ หากมีเงินรายได้ เ หนือรายจ่ า ยให้ ถือเป็ นรายได้ ข องคณะผู้รับผิด ชอบ
โครงการหรือส่วนงานแล้ วแต่กรณี หรือตามที่กาํ หนดไว้ ในประกาศโครงการ

๗

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๖ ในระหว่ างที่ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบังคับนี้ ให้ นาํ ข้ อบังคับ
ระเบียบ ข้ อกําหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่ง ที่เกี่ยวข้ องซึ่งใช้ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับมาใช้ บังคับโดยอนุ โลม
ข้ อ ๒๗ ในการดําเนินการโครงการที่ได้ รับอนุมัติแล้ วและอยู่ระหว่างการดําเนินการ หรือโครงการที่ได้
ยื่นข้ อเสนอโครงการไปแล้ ว ให้ ดาํ เนินการตามข้ อบังคับ ระเบียบ ข้ อกําหนด ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
หรือคําสั่งอืน่ ใดที่ใช้ บังคับอยู่เดิมต่อไปจนสิ้นสุดโครงการ
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