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หัสมอบอํานาจ AL_ 

 

ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การบริหารการเงินและโครงการวิจัย 

เรื่อง “         ” 

จาก......(แหลงทุนภายนอก.....) 

       

ดวย คณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเงินอุดหนุนวิจัยจาก  

   ใหทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “    ” เปนจํานวนเงิน 

  บาท (    บาทถวน) โดยมีกําหนดระยะเวลา ป (เดือน)ทั้งน้ีต้ังแต

วันที่ เดือน   พ.ศ.25 ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ.25 ตามหนังสือมอบอํานาจ เลขรหัส

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ล ง วั น ที่ . . . . . . . . . . . . . . แ ล ะ สั ญ ญ า รั บ ทุ น วิ จั ย  

เลขที่    

อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหาร

การเงินและโครงการวิจัยพ.ศ.2559จึงใหคณะอักษรศาสตรเปนผูบริหารการเงินและโครงการวิจัย  เรื่อง “

     ” โดยไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะอักษร

ศาสตร ครั้งที่......./25...........วันที่ เดือน  พ.ศ.25 ดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.1  เพื่อ            

1.2  เพื่อ            
  

ขอ 2. การบริหารโครงการ 

 2.1 คณะผูวิจัย 

 2.1.1)      หัวหนาโครงการ 

 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 2.1.2)      นักวิจัย 1 

 2.1.3)      นักวิจัย 2 

 ผูปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย 

 2.1.4)      นักวิจัย 3 

 2.1.5)      นักวิจัย 4 

2.2 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 2.2.1)      ที่ปรกึษา 
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ขอ 3. การกํากับและติดตามโครงการ 

 คณบดีคณะคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
   

ขอ 4. งบประมาณ 

 เงินอุดหนุนการวิจัยถือเปนเงินอุดหนุนทั่วไปในวงเงิน   บาท (  บ า ท ถ ว น )

โดยใชจายตามงบประมาณ ดังน้ี  

 

งบดําเนินการ     

4.1 หมวดคาตอบแทน(ตามขอตกลงกับแหลงทุน)   00.00 บาท 

1) คาตอบแทนคณะผูวิจัยท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 00.00 บาท   

 หัวหนาโครงการ 00.00 บาท   

 นักวิจัย 1 00.00 บาท   

 นักวิจัย 2 00.00 บาท   

2) คาตอบแทนคณะผู วิ จั ย ท่ี ไม ใช ผู ป ฏิบั ติ งานใน

มหาวิทยาลัย 

00.00 บาท   

 นักวิจัย 3 00.00 บาท   

 นักวิจัย4 00.00 บาท   

3) คาตอบแทนท่ีปรึกษา 00.00 บาท   

 ที่ปรึกษา 00.00 บาท   

4) คาตอบแทนเจาหนาท่ีโครงการ(กรณีเปนผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย) 

    

 เจาหนาที่โครงการ 00.00 บาท   

4.2 หมวดคาจาง(กรณีที่ไมเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)   00.00 บาท 

 ผูชวยนักวิจัย 00.00 บาท   

 เจาหนาที่โครงการ 00.00 บาท   

4.3 หมวดคาใชสอย   00.00 บาท 

 1) คาเบี้ยเลี้ยง 00.00 บาท   

 2) คาท่ีพักคาผานทางคาอาหารคาพาหนะและคาใชสอยอื่น  ๆ 00.00 บาท   

 3) ค าจ างเหมาบริการ (เชน สํารวจขอมูล  คุม

หองปฏิบัติการ แจกแบบสอบถาม ฯลฯ) 

00.00 บาท   

 4) คาเชารถ(XX วันx 00.00 บาท) 00.00 บาท   

 5) คาใชเครื่องวัดเครื่องมือ อุปกรณ ฯลฯ 00.00 บาท   

 6) คาใชบริการ (เชน คาใชบริการทดสอบ การแปล การ

วิเคราะหขอมูล ฯลฯ) 

00.00 บาท   
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 7) คาใชสอยสาธารณูปโภค (เชน คาโทรศัพท  โทรสาร  

ไปรษณีย ฯลฯ)  

    

 8) คาตรวจสอบบัญชี (กรณีสัญญาตางประเทศใหเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบ (ขอบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบพ.ศ.2551 ขอ8 (6)) 

00.00 บาท   

 9) คาใชสอยอื่นๆ (กรุณาระบุใหชัดเจน)     

4.4 หมวดคาวัสดุ   00.00 บาท 

 1) คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 00.00 บาท   

 2)คาวัสดุสํานักงาน,วัสดุที่ใชในการวัด,วัสดุคอมพิวเตอร

และคาวัสดุอื่นๆ 

00.00 บาท   

4.5 เงินอุดหนุนดําเนินงานของสวนงาน (10%) 

 

  00.00 บาท 

 (ไดรับยกเวนหรือกําหนดอัตราตํ่ากวาทีข่อบังคับกําหนดไวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษร

ศาสตรครั้งที่ ......../25 .......วันที่........ เดือน..........พ.ศ. 25.....….) 

4.6 คาสาธารณูปโภคใหสวนงาน (5%)     

 (ไดรับยกเวนหรือกําหนดอัตราตํ่ากวาที่ขอบังคับกําหนดไวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษร

ศาสตรครั้งที่ ......../25 .......วันที่........ เดือน..........พ.ศ. 25.....….) 

4.7 เงินสํารองท่ัวไป (5%)     

 (ไดรับยกเวนหรือกําหนดอัตราตํ่ากวาที่ขอบังคับกําหนดไวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอักษร

ศาสตรครั้งที่ ......../25 .......วันที่........ เดือน..........พ.ศ. 25.....….) 

งบลงทุน     

4.8 ครุภัณฑ   00.00 บาท 

 ระบุรายการใหชัดเจน 00.00 บาท   

4.9 คากอสราง (ในกรณีจําเปน)   00.00 บาท 

 ระบุรายการใหชัดเจน 00.00 บาท   

 รวมท้ังสิ้น 00.00 บาท 

  (    บาทถวน) 

หมายเหตุคาใชจายในงบประมาณเปนคาประมาณการ สามารถถัวเฉลี่ยไดในหมวดคาจาง คาใชสอย และคาวัสดุเทาน้ัน 
 

ขอ 5.  กรณีท่ีมีเงินรายไดเหนือรายจาย 

 1. ใหโอนเงินรายไดเหนือรายจายของโครงการเปนเงินรายไดของคณะอักษรศาสตร เขาบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย ธนาคาร สาขา  

ช่ือบัญชี เลขที ่  

 2. สงคืนแหลงทุนตามขอกําหนดของสญัญา 
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ขอ 6. กําหนดอัตราคาตอบแทนของบุคลากรในโครงการ 

ที่ปรกึษาโครงการ  

หัวหนาโครงการ 

นักวิจัย 1 

นักวิจัย 2 

เจาหนาที่โครงการ 

เหมาจายตลอดโครงการไมเกิน 

เหมาจายตลอดโครงการไมเกิน 

ไมเกิน  00.00  บาท x  XX  คน x 00  เดือน 

ไมเกิน  00.00  บาท x  XX  คน x 00  เดือน 

ไมเกิน  00.00  บาท x  XX  คน x 00  เดือน 

00.00 บาท

00.00 บาท

00.00บาท 

00.00 บาท 

00.00บาท 
 

ขอ 7.  การเก็บรักษาเงิน 

ใหนําเงินฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ช่ือบัญชี  

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี  
 

ขอ 8. การสั่งจายเงินและการจัดหาพัสดุสําหรับโครงการวิจัย 

ให    ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูมีอํานาจสั่งจายเงินและมีอํานาจ

ดําเนินการตกลงจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวดคาใชสอยและวัสดุ ในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

 การจัดหาพัสดุในหมวดงบลงทุน และหมวดคาใชสอย และวัสดุที่เกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ให

ดําเนินการจัดหาตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการพัสดุ  

การสั่งจายเงินที่เกินกวา 500,000 บาท(หาแสนบาทถวน)  ใหเปนไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วาดวยการบริหารการเงิน 
 

ขอ 9.  ครุภัณฑหรือพัสดุท่ีจัดหาจากงบลงทุน (ถาไมมีครุภัณฑไมตองเลือกทั้งสองขอ แตใหคงขอความไว) 

  1. ครุภัณฑคืนแหลงทุนตามเงื่อนไขในสญัญา 

  2. รับครุภัณฑเปนของหนวยงานเจาของโครงการวิจัย 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแลวใหคณะอักษรศาสตรพิจารณาความจําเปนและ 30 (5)พัสดุที่จัดหาจากหมวด

งบลงทุน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแลว ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะอักษรศาสตรแลวแตกรณีพิจารณาความจําเปน

และประโยชนที่จะไดรับจากพัสดุน้ัน มูลคาของพัสดุเหลืออยู และคาใชจายในการบํารุงรักษาพัสดุน้ันเปนของ

มหาวิทยาลัยหรือคณะอักษรศาสตรตอไป หรือใหจําหนายพัสดุ การสงคืนพัสดุที่จัดหาจากงบลงทุนคืนใหแกแหลง

ทุนภายนอกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่ระบุไวในสัญญาและประกาศโครงการวิจัยเทาน้ัน 
 

ขอ 10. กําหนดการรายงานผลการวิจัย 

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 1 ภายใน เดือน หลังจากวันเริ่มดําเนินการ/ลงนามในสัญญารับทุน 

รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 2 ภายใน เดือน หลังจากวันเริ่มดําเนินการ 

รายงานฉบับสมบูรณ            ภายใน เดือน หลังจากวันเริ่มดําเนินการ 
 

ขอ 11. กําหนดการรับเงินจากแหลงทุนภายนอก(ใหระบุตามขอตกลงในสัญญารับทุน) 

งวดที่ 1 รอยละ  เปนจํานวนเงิน 00.00 บาท (   บาทถวน) เมื่อลง

นามในสัญญารับทุน 
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งวดที่ 2รอยละ  เปนจํานวนเงิน00.00 บาท(   บาทถวน) เมื่อสง

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 

งวดที่ 3รอยละ  เปนจํานวนเงิน 00.00 บาท (   บาทถวน) เมื่อสง

รายงานฉบับสมบูรณ 

เงินประกันผลงาน (ตามระบุในสัญญา) (ถาม)ี 

หมายเหตุ ในกรณีที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลวแตหัวหนาโครงการไมดําเนินการปดโครงการภายในระยะเวลา

ที่กําหนด คณะอักษรศาสตรจะปดโครงการดังกลาวและใหเงินที่เหลืออยูของโครงการน้ัน (ซึ่งรวมถึงเงินตอบ

แทนที่ยังไมไดเบิก) ตกเปนเงินรายไดของคณะอักษรศาสตร(13) (27) 
 

ขอ 12. การจัดทํารายงานการรับจายเงิน และการตรวจสอบ 

ใหปฏิบัติตามขอ 27แหงขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย วาดวยการบริหารการเงินและ

โครงการวิจัย พ.ศ.2559เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นและไดรับความเห็นชอบจากแหลงทุนภายนอกแลว ใหหัวหนา

โครงการวิจัยเสนอรายงานการรับจายเงินเพื่อขอเบิกคาตอบแทนงวดสุดทาย และดําเนินการเพื่อขอปดโครงการ 

ทั้งน้ี ภายในหกเดือนนับแตวันที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดรับเงินงวดสุดทายจากแหลงทุนภายนอกหรือเงิน

ประกันผลงานคืนจากแหลงทุนภายนอกหรือวันที่โครงการวิจัยไดรับความเห็นชอบ แลวแตกรณี 
 

ขอ 13. ใหคณบดีคณะอักษรศาสตรเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ เดือน   พ.ศ. 25................ 

 

 

 

        (     ) 

       อธิการบดี 


