
 

 

 

 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

 ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทนุส่งเสริม ววน.)  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

___________________________  
 

เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรให้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหาร
โครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)    
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ และข้อ ๑๖ วรรคสอง แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย 
การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการ
การเงินในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงอนุมัติให้มีประกาศ ไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและ
การพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.) พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือเกณฑ์อ่ืนใดในส่วนที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศ นี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔   ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช หรือคณะกรรมการบริหารส่วนงาน 

ข้อ ๕  วัตถุประสงค์  
(๑) เพ่ือให้การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้  
(๒) เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้คล่องตัวและเอื้อต่อการส่งเสริมการ

ท าวิจัย 
(๓) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และแหล่งทุน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย   

ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามข้อก าหนดของโครงการวิจัย  



๒ 

 

(๔) เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารทุนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
และวางนโยบายด้านการวิจัยให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนานาชาติ   

ข้อ ๖ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
หน่วยงานภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน. เพ่ือท าการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนภายนอก 

ข้อ ๗ หัวหน้าโครงการวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาหรือ 
ข้อก าหนดของแหล่งทุนภายนอก และให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน ก ากับติดตามโครงการวิจัยให้สามารถส่งมอบผลงานได้
ตามสัญญา 

คณะผู้วิจัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการวิจัย รวมถึงค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับการด าเนินโครงการวิจัย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย
แต่ละรายมีหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน  

ก่อนการจัดท าประกาศโครงการวิจัยและท าสัญญาทุกครั้ง หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยอื่น
ทุกคนจะต้องลงนามยืนยันรับทราบหน้าที่และความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการวิจัยนั้น
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ ๘  ในการท าสัญญารับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้ด าเนินการโดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบด ีเว้นแต่กรณีเฉพาะที่แหล่งทุนภายนอกมีวัตถุประสงค์ที่จะท าสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัยกับส่วนงานโดยตรง ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 

ข้อ ๙  เมื่อได้ลงนามในสัญญากับแหล่งทุนภายนอกแล้วให้ด าเนินการดังนี้   
(๑) ให้ส านักบริหารวิจัยและส่วนงานจัดเก็บหนังสือมอบอ านาจ สัญญา และประกาศโครงการวิจัย 

เพ่ือเป็นหลักฐานและก ากับการส่งมอบผลงานวิจัยให้แหล่งทุนตามสัญญา  
(๒) ให้ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน จัดท า

ประกาศโครงการวิจัยตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามที่แหล่งทุนภายนอกก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการหรือสัญญา เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

(๓) เมื่อประกาศโครงการวิจัยและงบประมาณโครงการได้รับอนุมัติแล้วให้ส่วนงานบันทึกงบประมาณ
โครงการวิจัยนั้นในระบบจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่แหล่งทุนภายนอกภายนอกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยหรือ
คณะผู้วิจัยอื่น โดยตรง ทุกครั้งที่มีการรายงานการรับจ่ายเงินเสนอแหล่งทุนภายนอก ให้หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้วิจัย
เสนอรายงานการรับจ่ายเงินพร้อมด้วยส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากต่อส่วนงาน 

 ข้อ ๑๑  หากโครงการวิจัยใดไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา จ าเป็นต้องขยาย เวลา

ด าเนินการ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอแหล่งทุนภายนอกพิจารณา พร้อมทั้งจัดท ารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นพร้อมด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่และค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดข้ึนจนโครงการวิจัยแล้วเสร็จ พร้อมผลการพิจารณาของ
แหล่งทุนภายนอก ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย เพ่ือเสนออธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีทีอ่ธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติขยายเวลา ทั้งนี้ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามยืนยันรับรองที่จะรับผิด
หากเกิดความรับผิดตามสัญญา  



๓ 

 

การยกยอดงบประมาณคงเหลือในโครงการวิจัยไปในปีบัญชีถัดไป จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่  
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาหรือตามที่โครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาโครงการต่อเท่านั้น   

(๒) กรณีไม่สามารถด าเนินการโครงการวิจัยต่อไปได้อีก ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานชี้แจง เสนอ
แหล่งทุนภายนอกพิจารณา พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลงานวิจัยทั้งหมดพร้อมผลการพิจารณาของแหล่งทุนภายนอก 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องด าเนินการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

   ข้อ ๑๒ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นและได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยเสนอรายงานการรับจ่ายเงินเพ่ือขอเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้าย และด าเนินการเพ่ือขอปิดโครงการวิจัย  
ในระบบจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส่วนงานได้รับเงินงวดสุดท้ายจากแหล่งทุน โดย 
ไม่ต้องขออนุมัติเพ่ือขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย 

ในกรณีที่มีเงินรายได้เหนือรายจ่าย ให้เงินรายได้เหนือรายจ่ายดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
หรือของส่วนงานตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศโครงการวิจัยหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนก าหนด ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว
ต้องระบุให้ชัดเจนในประกาศโครงการวิจัยด้วย   

ข้อ ๑๓  ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ถือเป็นเงินอุดหนุนประเภททั่วไป โดยจ่ายเป็นงวดตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแนบท้ายประกาศโครงการวิจัย หรือแหล่งทุนก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการบริหารการเงินหรือการด าเนินการ 
ทางพัสดุไว้เป็นการเฉพาะให้ด าเนินการตามที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด  

ข้อ ๑๔  การจัดท างบประมาณโครงการวิจัย ให้แยกเป็นงบด าเนินการและงบลงทุน   
งบลงทุนจะมีได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับโครงการวิจัยนั้นเท่านั้น และต้องระบุงบประมาณ  

ในประกาศโครงการวิจัยให้ชัดเจน  
งบด าเนินงานการ ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ และหมวด 

ค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายได้เฉพาะในหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ  และให้จัดสรรงบประมาณ 
ในหมวดเงินอุดหนุน และหมวดค่าสาธารณูปโภค ดังนี้  

(๑) หมวดเงินอุดหนุน จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี   
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการ แต่ไม่รวมงบลงทุน หรือตามเง่ือนไขของแหล่งทุน 

(๒) หมวดค่าสาธารณูปโภค จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของทุนอุดหนุน
การวิจัยทั้งโครงการ แต่ไม่รวมงบลงทุน หรือตามเง่ือนไขของแหล่งทุน  

ในกรณีที่มีคณะผู้วิจัยจากหลายส่วนงานให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยอ่ืน
ตกลงจัดสรรเงินอุดหนุนด าเนินงานและค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วนงานที่คณะผู้วิจัยสังกัด ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด 

ข้อ ๑๕  การสั่งจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุส าหรับโครงการวิจัยให้เป็นดังนี้   
(๑) การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าตอบแทน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินจาก

ส่วนงาน ตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศโครงการวิจัย  
  (๒) การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน โดยส่วนงานโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเข้าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัย โดยตรง  



๔ 

 

(๓) การสั่งจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อการวิจัยในโครงการวิจัยเท่านั้น และ
จะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ เงื่อนไข และวงเงินที่ระบุไว้ในประกาศโครงการวิจัย  

(๔) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและมีอ านาจด าเนินการจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวด 
ค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท โดยไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

(๕) พัสดุที่จัดหาจากหมวดงบลงทุนให้ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
แล้วแต่กรณีพิจารณาความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากพัสดุนั้น มูลค่าของพัสดุเหลืออยู่ และค่าใช้จ่ายในการ 
บ ารุงรักษาพัสดุนั้นว่าจะให้คงพัสดุนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต่อไป หรือให้จ าหน่ายพัสดุ  

การส่งคืนพัสดุที่จัดหาจากงบลงทุนคืนให้แก่แหล่งทุนภายนอกเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัย จะกระท าได้
เฉพาะในกรณีท่ีระบุไว้ในสัญญาและประกาศโครงการวิจัยเท่านั้น  

ข้อ ๑๖  ในการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงิน
เป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนภายนอกก าหนดเป็นหลักฐาน
การจ่าย  

ข้อ ๑๗  การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย ให้จัดเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย 
หรือเสียหายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บหลักฐานการจ่าย เว้นแต่ 
กรณีท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยมีความประสงค์จะให้ส่วนงานจัดเก็บหลักฐานการจ่าย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท าทะเบียน
คุมหลักฐานการจ่ายเพื่อน าส่งส่วนงาน  พร้อมหลักฐานการจ่ายที่ประทับตรา "จ่ายแล้ว" พร้อมลงลายมือมือชื่อผู้จ่ายเงิน  
และให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดเก็บส าเนาทะเบียนคุมดังกล่าวที่มีลายมือชื่อผู้รับไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
                                            ประกาศ ณ วันที่    ๑    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

                  (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์) 
                                                                                      อธิการบดี 
 




