
โดย  กติิยาภรณ์ สนิศภุเศวต

หวัหนา้ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

9 ธนัวาคม 2551

1



ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

1

ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการใหบ้ริการทาง

วชิาการ พ.ศ.2551”

ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ว่าด ้วยการให ้บริการทาง

วชิาการ พ.ศ.2536”

2
ระเบียบน้ีใหบ้ ังค ับตั้งแต่วนัที่ 14 ตุลาคม 

2551
ระเบียบน้ีใหบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2536

3
ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

วา่ดว้ย การใหบ้รกิารทางวชิาการ พ.ศ.2536

ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

วา่ดว้ย การใหบ้รกิารทางวชิาการ พ.ศ.2524

4

ใหอ้ธิการบดีรกัษาการตามระเบียบน้ี ในกรณี

ที่มีขอ้ข ัดแยง้ ขอ้สงสัยหรือที่มิไดร้ะบุไวใ้น

ระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผูว้ินิจฉยั สัง่การ 

และใหถื้อเป็นทีส่ิ้นสุด

เหมือนกนั

2



3

หมวด 1

ขอ้ความท ัว่ไป



4

หมวด

1

ขอ้5 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์
เหมือนกนั

“อธิการบด”ี หมายความวา่ อธิการบดี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
เหมือนกนั

“วิทยาเขต” หมายความวา่ วทิยาเขต ตาม

พระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

และหมายรวมถึงเขตการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ไมม่ี



5

หมวด

1

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

“หน่วยงาน” หมายความว่า  ส านักงาน

อธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลยั วิทยาลยั 

ศูนย ์ส านกั และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

เหมือนกนั

“บริการทางวิชาการ” หมายความวา่ บริการ

ทางวิชาการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลยัซึ่ง

จ่ายค่า บริการวิชาการจาก เงินรายไดข้อง

หน่วยงาน หรือบริการทางวิชาการแก่ส่วน

ราชการอื่น หรือเอกชน อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์

แกส่งัคมและกอ่ใหเ้กิดรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

เหมือนกนั



6

หมวด

1

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

“ค่าบริการ” หมายความวา่  เงินที่เรียกเก็บ

จากการใหบ้ริการทางวิชาการ  ประกอบดว้ย  

ค่าใชจ้า่ยจริงในการด าเนินงานและค่าตอบแทน

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมบรกิาร

ไมม่ี

“ค่าธรรมเนียมบริการ” หมายความวา่  เงินที่

เรียกเก็บจากการใหบ้ริการทางวิชาการ เป็น

คา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากค่าใชจ้า่ยจริงในการ

ด าเนินงานและค่าตอบแทนซึ่งจะก่อใหเ้กิด

รายได ้แก่คณะ /หน่วยงาน วิทยาเขตและ

มหาวทิยาลยั ตามอตัราทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

ไมม่ี



7

หมวด

1

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551
ระเบยีบฯ 

พ.ศ.2536

“ผูด้อ้ยโอกาส” หมายความว่า  ผูป้ระสบปัญหาความ

เดือดรอ้นและไดร้ ับผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม

การศึกษา  สาธารณสุข  การเมือง กฏหมาย วฒันธรรม  

ภยัธรรมชาติและภยัสงคราม  รวมถึงผูท้ี่ขาดโอกาส ที่จะ

เขา้ถึงบริการขัน้พ้ืนฐานของรฐั ตลอดจนผูป้ระสบปัญหาที่

ยงัไม่มีองค์กรหลกัรบัผิดชอบ อนัจะส่งผลใหไ้ม่สามารถ

ด ารงชีวิตไดเ้ท่าเทียมกบัผูอ้ื่น ไดแ้ก่ คนยากจน  บุคคล

เร่ร่อน ไรท้ี่อยู่อาศยั คนไรส้ญัชาติ ผูไ้ม่มีเอกสารแสดง

สถานะทางกฎหมาย กลุ่มผูต้ิดเชื้อเอดส์/ผูป่้วย/ครอบครวั

และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเอดส ์และผูพ้น้โทษ

ไมม่ี



8

หมวด

1

ขอ้6

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 (7 หมวด) ระเบยีบฯ พ.ศ.2536 (9 หมวด)

1.การวเิคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบ

และตรวจซ่อม การใหบ้ริการ

เครือ่งมือและอุปกรณต์า่ง ๆ

1.การวิเคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบ

และตรวจซอ่ม

2.การใหบ้รกิารเครือ่งมือและ

อุปกรณต์า่ง ๆ

2.การใหบ้ริการเก่ียวกับสุขภาพที่

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ห น้ า ที่ ค ว า ม

รบัผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง

4.เหมือนกนั



9

หมวด

1

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 (7 หมวด) ระเบยีบฯ พ.ศ.2536 (9 หมวด)

3.การจ ัด ฝึกอบรม  สัมมนา  ปร ะ ชุ ม

ปฏิบตักิาร

3.การจดัฝึกอบรม สัมมนา และประชุม     

เชงิปฏิบตักิารๆ (ลงทะเบียน และใหเ้ปลา่)

5.การใหบ้ริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และ

ประชุมเชงิปฏิบตักิารในลกัษณะวา่จา้ง

4. การศึกษา ส ารวจ วเิคราะห ์ออกแบบ

และประเมิน

6.การวิจ ัย  การส ารวจ  การวางแผน     

การจดัการ

7.การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

การศึกษาผลกระทบของสิง่แวดลอ้ม

8.การวางระบบ ออกแบบ สรา้ง ประดิษฐ ์

และผลิต



10

หมวด

1

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 (7 หมวด) ระเบยีบฯ พ.ศ.2536 (9 หมวด)

5.การใหค้ าปรกึษา และค าแนะน า
9.การอื่น ๆ เช่น การใหค้ าปรึกษา 

ค า แ น ะ น า แ ก่ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร            

การใหบ้รกิารขอ้มูล
6.การใหบ้รกิารขอ้มูล การแปล

7. การใหบ้รกิารวชิาการอืน่ ๆ



11

หมวด 2

หลกัเกณฑก์ารพจิารณารบังาน



12

หมวด

2

ขอ้7

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

7.1

หน่วยงานท่ีสามารถรบังานได ้ จะต ้องมี

ทีมงานท่ีเชี่ ยวชาญในงานน ั้นหรือ เ ป็น

หน่วยงานท่ีมีหน ้า ท่ีร ับผิดชอบในการ

ใหบ้ริการทางวิชาการโดยตรง

เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ

ทางวิชาการ ท่ีหน่วยงานน ัน้รบัผดิชอบ

7.2
เป็นงานซึ่งมีแผนด าเนินการท่ีสอดคลอ้ง 

ส่งเสริม และไม่เป็นอปุสรรคต่องานประจ า

เหมือนกนั

7.3

เป็นงานท่ีไดร้บัค่าบริการซึง่ก่อใหเ้กดิรายได ้

หรือเพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการให ้

บริการ หรือเป็นงานท่ีไดร้บัอนุมตัิจาก

อธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็น

กรณพีเิศษ

เหมือนกนั



13

หมวด

2

ขอ้8

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

8.1
มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานเป็น        

ผูก้ าหนดคา่บริการ

เหมือนกนั

8.2
ผู ้ขอรับบริก าร เ ป็นผู ้เ ส นอ

คา่บริการ

เหมือนกนั



14

หมวด

2

ขอ้9

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

9.1

หม ว ด ค่ า ต อ บ แทน แ ก่

คณะท างานไม่เกินรอ้ยละ 70

ของ เ งิ นค่ าบริ ก า รทั้ง หมด  

ย ก เ ว ้ น ก ร ณี กิ จ ก ร ร ม ที่

ด าเนินการเป็นที่ปรึกษาอย่าง

เดียว สามารถตัง้ค่าตอบแทน

ได ้มากกว่า  70% ของเ งิน

คา่บรกิารทีไ่ดร้บัทัง้หมด

ค่าตอบแทนแก่ บุคลากร     

ทีเ่ก่ียวขอ้ง



15

หมวด

2

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

9.2

หมวดค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนนิการ ประกอบดว้ย

9.2.1 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี

ปฏบิตัิงาน

9.2.2 ค่าใชส้อย

9.2.3 ค่าวสัดุ

9.2.4 ค่าสาธารณูปโภค

9.2.5 ส ารองค่าใชจ้า่ย  (อาจมี

หรอืไม่มีกไ็ดใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจ

ของหวัหนา้โครงการ)

9.2 คา่วสัดทุีป่ระมาณวา่จะตอ้ง

จา่ยจรงิ

9.3 ค่าเสื่อมราคาทรพัย์สินที่ใช ้

(ค านวณโดยใชว้ิธีอตัราเสน้ตรง 

ตามเกณฑ์อายุการใช ้งานของ

ทรพัยส์นินัน้)

9.4 คา่ใชส้ถานที ่

9.5 ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ประเมินตามที่

จะตอ้งจา่ยจรงิ 

9.6 ส ารองจา่ยรอ้ยละ 10 ของ

คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 9.1-9.5



16

หมวด

2

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

9.3

ค่าธรรมเนียมบริการใหก้ าหนด

อั ต ร า ต า ม ป ร ะ ก า ศ ข อ ง

มหาวทิยาลยั 

10. คา่ธรรมเนียมบริการ

วชิาการ ใหก้ าหนดไม่ต า่กวา่

รอ้ยละ 12 ของคา่ใชจ้า่ยรวม

ตาม ขอ้ 9

9.4

ค่าใช ้จ่ายอื่น ๆ หมายถึงค่า

บรหิารงานบรกิารวชิาการ ซึง่จะ

มี ก า ร แน ะน า แน วป ฏิบัติ ที่

เก่ียวขอ้งตอ่ไป

ไมม่ี 



17

หมวด

2

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

10.1

กิ จ ก ร รมที่ ไ ด ้ร ับ เ งิ น สนับ ส นุ น จ า ก

หน่วยงานภายนอก และเป็นงานที่ ไม่

ก่อใหเ้กิดรายได ้ มีวตัถุประสงค์ชดัเจนที่

ผูร้บัประโยชน์เป็นกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสใน

สงัคม 

ไมม่ี

10.2

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยใชง้บประมาณ

แผ่นดินของหน่วยงานภายนอก         ใน

ลกัษณะการเบิก จา่ยแทนกนั (มีใบโอนเงิน

เพ่ือเบิกจา่ยแทนกนัแนบเป็นหลกัฐาน)

ไมม่ี 

ขอ้10



18

หมวด

2

ขอ้ ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

10.3

กิจกรรมที่ ได ้ร ับงบประมาณจัดสรรจากเงิน

งบประมาณแผ่นดินโครงการบริการวิชาการ   

ของงบประมาณสว่นกลาง   มหาวทิยาลยั สงขลา

นครนิทร ์

ไมม่ี

10.4
กิจกรรมทีใ่ชง้บประมาณแผ่นดิน  หรือเงินรายได ้

ของคณะ/หน่วยงาน
ไมม่ี 

10.5

กรณีกิจกรรมที่ใชง้บประมาณตามขอ้10.3 และ 

10.4 แลว้งบประมาณไม่เพียงพอ จะตอ้งมีการ

จดัเก็บค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมบางส่วนเพ่ือน ามา

บริหารโครงการ ให ้ด า เ นินการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ น้ี เฉพาะงบประมาณส่วนที่เกิดจาก

การเก็บคา่ลงทะเบียนเทา่นัน้

ไมม่ี 



19

หมวด

2

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

ในกรณีที่ผูข้อรบับริการเป็นผูเ้สนอ

ค่าบริการ ใหพิ้จารณารบังานที่ได ้

ค่ า บ ริ ก า ร  ไ ม่ ต ่า ก ว่ า เ กณฑ์ ที่

มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานเป็น

ผูก้ าหนดตามขอ้ 9

ในกรณีที่ผู ข้อร ับบริการเป็นผู ้

เสนอค่าบริการ ใหพิ้จารณารับ

งานที่ ได ้ค่าบริการ ไม่ต า่กว่า

ก ร ณี ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ห รื อ

หน่วยงานเป็นผูก้ าหนดตามขอ้ 9 

และ ในกรณีที่ ผู ้ขอร ับบริการ     

มีหลักการเสนอค่าใชจ้่ายเป็น

อยา่งอืน่ ใหอ้ธิการบดเีป็น      ผู ้

วนิิจฉยัส ัง่การ

ขอ้11



20

หมวด 3

การจ่ายค่าใชจ่้าย



21

หมวด

3

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัหรอื

หน่วยงานเป็นผูก้ าหนดคา่บริการ

และในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารเป็นผู ้

เสนอคา่บรกิารใหเ้อง ใหจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยไดต้ามรายการและวงเงิน

ไมเ่กินทีป่ระมาณไวใ้นขอ้  9.1

และ 9.2     

12. ในกรณีที่มหาวทิยาลยัหรือหน่วยงาน
เป็นผูก้ าหนดคา่บริการ ใหจ้า่ยค่าใชจ้า่ยได ้

ตามรายการและวงเงินไม่เกินที่ประมาณ

การไวใ้นขอ้ 9.1 ถึงขอ้ 9.5 โดยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรได ้ไม่เกินรอ้ยละ 

70 ของเงินค่าบริการวิชาการทัง้หมด

หากมีคา่ใชจ้า่ยใดที่จ  าเป็นโดยมิไดป้ระมาณ

ไว ้หรื อประมาณไว ้ไม่พอให ้ขออนุมัติ

อธิการบดีเพ่ือจ่ายจากรายการส ารองที่ได ้

ส ารองไว ้และในกรณีที่ตอ้งจ่ายค่าปรับ

ตามสญัญาใหห้กัจากคา่ตอบแทนบุคลากร

ขอ้12

12.

13.
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ในกรณีทีม่หาวทิยาลยัหรอื

หน่วยงานเป็นผูก้ าหนดคา่บริการ

และในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารเป็นผู ้

เสนอคา่บรกิารใหเ้อง ใหจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยไดต้ามรายการและวงเงิน

ไมเ่กินทีป่ระมาณไวใ้นขอ้  9.1

และ 9.2     

13. ในกรณีที่ผูข้อใชบ้ริการเป็นผูเ้สนอ

ค่าบริการใหเ้อง ใหจ้่ายค่าใชจ้่ายไดต้าม

รายการและวงเงินไม่เกินที่ประมาณการไว ้

ในขอ้ 9.1 ถึงขอ้ 9.5 โดยใหจ้่าย

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรได ้ไม่เกินรอ้ยละ 

70 ของเงินคา่บริการวชิาการทัง้หมด หรือ

ตามที่อธิการบดีไดว้นิิจฉยัสัง่การไวต้ามขอ้ 

11 และหากมีคา่ใชจ้า่ยใดที่จ าเป็นโดยมิได ้

ประมาณไวห้รือประมาณไวไ้ม่พอใหข้อ

อนุมัติอธิการบดีเ พ่ือจ่ายจากรายการ

ส ารองที่ไดส้ ารองไว ้และในกรณีที่ตอ้งจา่ย

ค่าปรบัตามสญัญาใหห้กัจากค่าตอบแทน

บุคลากร

12.

13.
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ส าหรับ ค่าบริการที่ เหลือหลังจากจ่าย

ค่าใชจ้่ายตามวรรคแรก  และด าเนินการ

จดัสรรตามประกาศของมหาวทิยาลยัแลว้

ใหน้ าเขา้บัญชีเงินรายไดข้องหน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ  

16. คา่บริการที่เหลือหลงัจากจา่ย

คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 12 หรือขอ้ 13 และ

คา่ด าเนินการตามขอ้ 14 และขอ้ 15 

แล้ว ให ้น าเข ้าบัญชีเงินรายได ้ของ

มห า วิ ท ย า ลัย ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่

รบัผิดชอบ และหากค่าใชจ้่ายสูงกว่า

รายรับค่าบริการ ก็ใหจ้่ายจากเงิน

ร า ย ไ ด ้ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลัย ห รื อ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบแลว้แตก่รณี

ขอ้12



24

หมวด

3

ระเบยีบฯ พ.ศ.2551 ระเบยีบฯ พ.ศ.2536

ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายใดที่จ  าเป็นโดยมิไดป้ระมาณไว ้

หรอืประมาณไวไ้มพ่อหรอืรายจา่ยสงูกวา่รายรบั   ให ้

ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี

13.1  ใหใ้ชจ้า่ยจากงบส ารองจา่ย (ถา้ม)ี

13.2  ใหห้กัจากคา่ตอบแทนของคณะท างานใน

โครงการ

13.3  ให ้ใช ้จ่ายจากเงินรายได ้ของหน่วยงาน    

วิทยาเขต  และมหาวิทยาลยั จ านวนตามสดัส่วน

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการทางวิชาการที่ไดร้ ับ  

ตามล าดบั

ไมม่ี

ขอ้13
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ในกรณท่ีีตอ้งจ่ายค่าปรบัตามสญัญา ใหด้ าเนินการ

ตามล าดบัดงัน้ี

14.1  ใหใ้ชจ้า่ยจากงบส ารองจา่ย (ถา้ม)ี

14.2  ใชเ้งินทีเ่หลอืจา่ยจากคา่ใชจ้า่ยในขอ้ 9.2 

14.3  ใหห้กัคา่ตอบแทนของคณะท างานในโครงการ

14.4  ใหใ้ชจ้า่ยจากเงินรายไดข้องหน่วยงาน  วิทยา

เขตและมหาวิทยาลัย    จ านวนตามสัดส่วน

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการทางวิชาการที่ไดร้ ับ  

ตามล าดบั

ไมม่ี

ขอ้14
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หมวด 4

การจดัสรรค่าธรรมเนยีมบริการวิชาการ
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คา่ธรรมเนียมบริการ  ให ้

จดัสรรตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั  

14. ใหจ้่ายเงินสมทบเงินรายไดส้่วนกลาง โดย

ปฏิบตัิตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   

ว่าดว้ยเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั ทัง้น้ี ใหจ้่าย

คา่ธรรมเนียมบริการวชิาการ

14. ใหจ้ดัค่าธรรมเนียมบริการวิชาการที่เหลือ

หลงัจากด าเนินการตามขอ้ 14 แลว้ ตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ในหมวด 4 แหง่ระเบียบน้ี

ขอ้15

http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/an-service-2551-2.pdf
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16. คา่ธรรมเนียมบริการที่หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบไดร้บั ใหน้ ามาจดัสรรตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

17. คา่ธรรมเนียมบริการที่เหลือ หลงัจาก
จา่ยสมทบเงินรายไดส้่วนกลางตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยเงิน

รายไดข้องมหาวิทยาลยั ใหน้ ามาจดัสรร

ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

16.1 ใหห้น่วยงานที่บุคลากรในสงักดั

เข ้าร่วมท าโครงการตามสดัส่วนของ

ค่าตอบแทนบุคลากร หน่วยงานนัน้ต่อ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ค่าตอบแทนรวมกบั

คา่ด าเนินการ)

เหมือนกนั

ขอ้16
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16.2 ใหห้น่วยงานผูร้บัผิดชอบโครงการ

ในสดัส่วนที่เหลือจากการจดัสรรตามขอ้

16.1 เงินที่หน่วยงานไดร้บัจดัสรรตาม

16.1 ใหไ้ดร้ ับยกเวน้การน าสมทบเงิน

รายไดส้ว่นกลาง

เหมือนกนั

ขอ้16
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การด าเนินงานและการรายงาน
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17. การด าเนินการทุกโครงการจะตอ้งไดร้บั

อนุมัติ จากมหาวิทยาลัยก่อนและจะต้อง

ด าเนินการในนามของมหาวิทยาลยัเท่านั้น

การลงนามในสัญญาการให้บริการ  ให ้

อธิการบดีหรือผูท้ี่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู ้

ลงนามในฐานะผูแ้ทนของมหาวทิยาลยั 

ไมม่ี

18. ใหห้น่วยงานรบัผิดชอบในการติดต่อรบั

งาน ก าหนดแผนงาน งบประมาณด าเนินงาน   

บุคลากร ตลอดจนอ านวยการในดา้นการ

จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์เครือ่งมือ และอุปกรณ์

เหมือนกนั

1460.pdf
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19. การรบัเงินโครงการทีม่หาวทิยาลยัเป็น

คูส่ญัญา

19.1 เชค็หรอืตัว๋แลกเงินจะตอ้งสัง่จา่ยในนาม

“มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”์ เทา่นัน้

19.2 โอนหรือจา่ยระบบ GFMIS จะตอ้งเขา้

บญัชขีอง “มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”์ เทา่นัน้

ไมม่ี
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20. ใหห้วัหนา้โครงการ   จดัท ารายงานการรบัจา่ยเงิน

เก่ียวกับการใหบ้ริการทางวิชาการเสนอ หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบและมหาวทิยาลยัภายใน 60 วนั หลงัจาก

สิ้ นสุดโครงการ(สรุปค่าใชจ้่ายและปิดโครงการ) ทัง้

โครงการลกัษณะว่าจา้งและโครงการที่หน่วยงานเป็น    

ผูใ้หบ้รกิารเอง

19. ใหห้วัหนา้โครงการ หรือผูร้บัผิดชอบ

โครงการ จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน

เก่ียวกับการใหบ้ริการทางวิชาการเสนอ

หน่วยงานทุก 6 เดือน นบัแต่วนัเริ่ม

ใหบ้ริการวชิาการ และหรือภายใน 60 วนั

หลงัจากสิ้นสุดโครงการ

20. ส าหรับงานบริการวิชาการที่

มหาวิทยาลัยเป็นคู่ส ัญญา ใหห้น่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพและรายงาน

ความกา้วหนา้ของงานเสนอมหาวิทยาลัย

ตามงวดงาน[และจดัท ารายงานการร ับ

จ่ายเงินเสนอภายใน 90 วนั หลงัสิ้นสุด

โครงการ]
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21. ส าหรบังานบริการวิชาการที่

มหาวทิยาลยัเป็นคู่สญัญา ใหห้น่วยงาน

ผู ้ร ับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพและ

เสนอรายงานความกา้วหนา้ของงานเสนอ

ผา่นมหาวทิยาลยัตามงวดงานในสญัญา

20. ส าหรบังานบริการวิชาการที่

มหาวิทยาลัยเป็นคู่ส ัญญา ให ้หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพและรายงาน

ความกา้วหนา้ของงานเสนอมหาวทิยาลยัตาม

งวดงาน[และจดัท ารายงานการรบัจ่ายเงิน

เสนอภายใน 90 วนั หลงัสิ้นสดุโครงการ]

22. กรณีหวัหนา้โครงการไม่อาจ

ด า เ นินงานให ้เ ป็นไปตามสัญญาได ้

ใ ห ้ห น่ ว ย ง า นผู ้ร ับ ผิ ด ช อบ แ จ ้ง ใ ห ้

มหาวิทยาลัยทราบภายใน 20 ว ัน     

นบัจากวนัทีท่ราบวา่ไมอ่าจด าเนินงานได ้

ไมม่ี
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22. โครงการที่ไดร้บัอนุมตัิใหด้ าเนินการก่อน 

การประกาศใชร้ะเบียบน้ี  ใหค้งด าเนินการ

ตอ่ไป จนกระทัง่แลว้เสร็จ ใหถื้อวา่การ

ด าเนินการมีความถูกตอ้งตามระเบียบน้ี

(โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตักิ่อน 13 ต.ค.51 ใหป้ฏิบตัิตาม

ระเบียบ พ.ศ.2536

โครงการที่ไดร้บัอนุมตัิหลงั 13 ต.ค.51 ใหป้ฏิบตัิตาม

ระเบียบ พ.ศ.2551)

ไมม่ี


