
 

 

 

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
_________________________ 

 
เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรให้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหาร
โครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงิน
และการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๔”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ค าสั่ง หรือเกณฑ์อ่ืนใดในส่วนที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔   ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษก

สมโภช หรือคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์  
(๑) เพ่ือให้การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้  
(๒) เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการส่งเสริมการท า

วิจัย  
(๓) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และแหล่งทุน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย  

ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามข้อก าหนดของโครงการวิจัย  
(๔) เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารทุนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์

และวางนโยบายด้านการวิจัยให้เกิดความเข้มแข็งเชิงวิชาการ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนานาชาติ   
 
 
 
 



๒ 

 

ข้อ ๖ การเสนอของบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณของโครงการวิจัยตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด   

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยอนุมัติโครงการวิจัย งบประมาณและแผนการใช้
จ่ายเงินของโครงการวิจัยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดท าเป็นประกาศ 
มหาวิทยาลัยหรือประกาศส่วนงานแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๘  เมื่อมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้มีประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้   
(๑) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยหรือกับส่วนงานตามแบบที่มหาวิทยาลัย 

ก าหนด รวมทั้งเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องไว้แนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย   
(๒) กรณีที่เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้ท าสัญญารับทุนตาม (๑) แล้ว 

ให้มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณและเงินไปยังส่วนงาน ตามแผนแนบท้ายประกาศโครงการวิจัย  
ในกรณีเงินรายได้ของส่วนงาน เมื่อหัวหน้าโครงการวิจัยได้ท าสัญญารับทุนตาม (๑) แล้ว ให้ส่วนงาน

โอนงบประมาณเป็นรายโครงการ  
(๓) ให้ส่วนงานเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ตามข้อ ๑๓ 
(๔) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้า พร้อมรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการวิจัยตาม

งวดเงินเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านส่วนงานที่สังกัด หรือต่อส่วนงานแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินทุนอุดหนุน
การวิจัยงวดต่อไป  

(๕) การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดตามโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องได้รับอนุมัติ 
จากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแล้วแต่กรณีด้วย   

(๖) มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอาจระงับการให้ทุนในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติหรือตามสัญญารับทุน  

ข้อ ๙ หากโครงการวิจัยใดไม่สามารถด าเนินการตามสัญญารับทุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้   
(๑) กรณีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญารับทุนให้หัวหน้า 

โครงการวิจัยรายงานชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานที่สังกัด หรือต่อส่วนงานแล้วแต่กรณี เพ่ือเสนอขออนุมัติ  
การขยายระยะเวลาโครงการวิจัย ทั้งนี้ ให้เสนอก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญารับทุนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจะขอ
อนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการวิจัยได้ครั้งละไม่เกินหกเดือน แต่การขยายระยะเวลาทุกครั้งรวมกันแล้วจะต้อง 
ไม่เกินหนึ่งปนีับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวิจัย 

การยกยอดงบประมาณคงเหลือในโครงการวิจัยไปในปีบัญชีถัดไป จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาตามสัญญารับทุนหรือตามท่ีโครงการวิจัยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเท่านั้น  

(๒) กรณีไม่สามารถด าเนินการโครงการวิจัยต่อไปได้อีก ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานชี้แจงและ 
สรุปผลงานวิจัยทั้งหมดที่ด าเนินการมาแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานที่สังกัด หรือต่อส่ วนงาน แล้วแต่กรณี  
พร้อมรายงานการรับจ่ายเงินเสนอคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยพิจารณายุติโครงการและให้ส่งคืนเงิน
ทั้งหมดหรือเงินที่เหลือให้แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการวิจัย 

 
 
 



๓ 

 

ข้อ ๑๐ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นและรายงานฉบับสมบูรณ์หรือผลผลิตของโครงการวิจัยตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญารับทุนได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือผลผลิตของ 
โครงการวิจัยนั้นต่อมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยรายงานการรับจ่ ายเงินและเงินเหลือจ่ายส่งคืน 
มหาวิทยาลัยผ่านส่วนงาน หรือส่งคืนส่วนงานแล้วแต่กรณีเพ่ือขอเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้ายและแจ้งปิดโครงการวิจัย
ในระบบจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสามสิบวัน  
  เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนงานด าเนินการปิดโครงการวิจัยแล้วด าเนินการ
ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย ข้อ ๑๔ วรรคสองภายในสามสิบวัน 
นับแต่ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๑ ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ถือเป็นเงินอุดหนุนประเภททั่วไป โดยจ่ายเป็นงวดตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแนบท้ายประกาศโครงการวิจัย  

ข้อ ๑๒ การจัดท างบประมาณโครงการวิจัย ให้แยกเป็นงบด าเนินการและงบลงทุน   
งบลงทุนจะมีได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับโครงการวิจัยนั้นเท่านั้น และต้องระบุงบประมาณใน 

ประกาศโครงการวิจัยให้ชัดเจน  
งบด าเนินงานการ ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวด 

ค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายได้เฉพาะในหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ   

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายเงิน การสั่งจ่ายเงิน และการจัดหาพัสดุส าหรับโครงการวิจัยให้เป็นดังนี้    
(๑) การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าตอบแทน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเบิกจ่ายตรงจากส่วนงานให้แก่ผู้มี

สิทธิรับเงินตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
(๒) การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ให้เบิกจ่ายตามแผนการใช้

จ่ายเงิน โดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเข้าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัยโดยตรง  
(๓) การสั่งจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการวิจัยในโครงการวิจัย

เท่านั้น  และจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ เงื่อนไข และวงเงินที่ระบุไว้ในประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
(๔) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและมีอ านาจด าเนินการจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวด 

ค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท โดยไม่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 

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

ข้อ ๑๔ ในการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  
ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย  
 
 
 
 



๔ 

 

ข้อ ๑๕ การจัดเก็บหลักฐานการจ่าย ให้จัดเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย 
หรือเสียหายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบจั ดเก็บหลักฐานการจ่าย  
เว้นแต่กรณีท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยมีความประสงค์จะให้ส่วนงานจัดเก็บหลักฐานการจ่าย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดท า
ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเพื่อน าส่งส่วนงาน  พร้อมหลักฐานการจ่ายที่ประทับตรา "จ่ายแล้ว" พร้อมลงลายมือมือชื่อ
ผู้จ่ายเงิน  และให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดเก็บส าเนาทะเบียนคุมดังกล่าวที่มีลายมือชื่อผู้รับไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๑๖ การน าผลงานวิจัยบางส่วนหรือทั้งหมดไปตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดและ/หรือ 
น าเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอ่ืนใด ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยระบุข้อความ  
ในกิตติกรรมประกาศทุกครั้ง ส าหรับผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานให้เป็นไปตามที่ส่วนงานก าหนด 

ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
                                            ประกาศ ณ วันที่    ๑    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

                  (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์) 
                                                                                      อธิการบดี 
 




