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ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เร่ือง การน าส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงาน
ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------ 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่ง

เงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้
เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ วรรค ๒ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2564 คณบดีจึงออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่งเงิน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ ของ
หน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่งเงิน 
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  

(๑) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่งเงิน และหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๒) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่งเงิน และหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) ข้อ ๙ (๑) ของประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การน าส่งเงิน 
และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการบริการสังคม ของหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ บรรดาประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
ให้ใช้ประกาศนี้แทน  

ข้อ ๕ ค านิยาม ในประกาศนี้ 
“โครงการอบรมสัมมนา” หมายความว่า โครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการ

ฝึกอบรม จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สังคม หรือให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 



๒ 

 

“โครงการบริการทดสอบ” หมายความว่า โครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ
ทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและใช้ความรู้ทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพของบุคลากรของหน่วยงานนั้นในการให้บริการแก่สังคม และให้หมายความรวมถึงโครงการที่มี
วัตถุประสงค์หลักในท านองเดียวกันดังกล่าวแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย 

“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการวิจัยที่มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ หรือมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน และอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการทดสอบ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดไว้ ดังนี้  

(๑) ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้จัดสรรวงเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายประจ า
ไตรมาส โดยให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเป็นรายไตรมาส ในอัตราตามระเบียบ และประกาศ 
ดังนี้  

(๑.๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการทาง
วิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(๑.๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการทาง
วิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  

(๑.๓) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

(๒) ค่าบ ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้น าส่งร้อยละ ๒๕ ของรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายประจ าไตรมาส 
(๓) ค่าบ ารุงภาควิชาให้น าส่งร้อยละ ๕ ของรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายประจ าไตรมาส เข้าบัญชีคณะฯ 

ในส่วนของเงินฝาก  
ข้อ ๗ โครงการบริการวิชาการ ที่ขออนุมัติด าเนินการผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้น าส่งค่าธรรมเนียม

แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ในอัตราส่วนตามประเภทโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) โครงการอบรม สัมมนา ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการฝึกอบรม จัดสัมมนาทางวิชาการ

ให้แก่สังคม หรือให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(๑.๑) กรณี ไมใ่ช้สถานที่อุปกรณ์ของคณะฯ ให้น าส่งค่าธรรมเนียมแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน

อัตราร้อยละ ๘ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และให้น าส่งแก่มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บ 

(๑.๒) กรณี ใช้สถานที่อุปกรณ์ของคณะฯ ให้น าส่งค่าธรรมเนียมแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
อัตราร้อยละ ๑๘ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และให้น าส่งแก่มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
เรียกเก็บ 

(๒) โครงการบริการทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 
๖ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการวิชาการ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและใช้ความรู้ทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพของบุคลากรของตนเอง ในการให้บริการแก่สังคม และให้หมายความรวมถึงโครงการที่
มีวัตถุประสงค์หลักในท านองเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอ่ืนด้วย ให้น าส่งค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้ 



๓

(๒.๑) ให้น าส่งแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอัตราร้อยละ ๒๒ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย 

(๒.๒) ให้น าส่งแกภ่าควิชา ในอัตราร้อยละ ๕ ของรายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เข้าบัญชี
คณะฯ ในส่วนเงินฝากภาควิชา 

(๒.๓) ให้น าส่งแก่มหาวิทยาลัย ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
( ๓ )  โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ อ า น า จ จ า ก ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ห่ ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ให้ด าเนินการผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(๓.๑) กรณี ไม่ใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิจัย ของคณะฯ ให้น าส่งค่าธรรมเนียมแก่คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินวิจัยหักด้วยค่าครุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการคืนหน่วยงานจัดจ้าง
ตามสัญญา และให้น าส่งแก่ TU-RAC ตามอัตราที่ TU-RAC เรียกเก็บ 

(๓.๒) กรณี ใช้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิจัย ของคณะฯ ให้น าส่งค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังนี้ 
(๓.๒.๑) ให้น าส่งค่าธรรมเนียมแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน

วิจัยหักด้วยค่าครุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการคืนหน่วยงานจัดจ้างตามสัญญา  
(๓.๒.๒) ให้น าส่งแก่ภาควิชา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินวิจัยหักด้วยค่าครุภัณฑ์ที่

ต้องด าเนินการคืนหน่วยงานจัดจ้างตามสัญญา เข้าบัญชีคณะฯ ในส่วนเงินฝากภาควิชา  
(๓.๒.๓) ให้น าส่งแก่ TU-RAC ตามอัตราที่ TU-RAC เรียกเก็บ 

(๔) โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการผ่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้น าส่งค่าธรรมเนียมแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของวงเงินทุนวิจัยหัก
ด้วยค่าครุภัณฑ์ และให้น าส่งแก่ภาควิชา ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินวิจัยหักด้วยค่าครุภัณฑ์ เข้าบัญชีคณะฯ 
ในส่วนเงินฝากภาควิชา ยกเว้นกรณีที่แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเกณฑ์การจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมไว้ ให้ใช้เกณฑ์การจัดเก็บตามที่แหล่งทุนนั้น ๆ ก าหนดไว้ 

ข้อ ๘ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมโครงการบริการวิชาการในข้อ ๗ ให้คณะฯ จัดเก็บเงินเป็นรายงวดตาม
จ านวนเงินที่โครงการได้รับ 

ข้อ ๙ โครงการใดที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดใน
ประกาศนี้ ให้คณบดี มีอ านาจพิจารณายกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของเงินที่ต้องน าส่งคณะฯ ตามประกาศ
นี้ได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ    ณ  วันที่    1     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร  เจยีศิริพงษ์กุล) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 




