
 

 

 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรื่อง การบริหารโครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

_________________________  
 

เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นการสมควรให้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหาร
โครงการ การเงินและการพัสดุ ส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ  
ภาคเอกชน และต่างประเทศ ส าหรับการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภายใต้
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม 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 เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ 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) เพ่ือให้การบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน และต่างประเทศ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุมและตรวจสอบได้  
(๒) เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้คล่องตัวและเอ้ือต่อการส่งเสริมการ

ท าวิจัย 
(๓) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และแหล่งทุน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายทุนอุดหนุนการ

วิจัย  ติดตามความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามข้อก าหนดของโครงการวิจัย  
 





๒ 

 

(๔) เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารทุนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
และวางนโยบายด้านการวิจัยให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนานาชาติ   

                   ข้อ ๖ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเงินอุดหนุนจากการวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศตามประกาศนี้ เป็นเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) เพ่ือท าการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ 
แหล่งทุน 

ข้อ ๗ หัวหน้าโครงการวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาหรือ 
ข้อก าหนดของแหล่งทุน ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานก ากับติดตามโครงการวิจัยให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามสัญญา 

คณะผู้วิจัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันต่อมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการวิจัย รวมถึงค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการวิจัย ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยแต่ละรายมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตน  

ก่อนการจัดท าประกาศโครงการวิจัยและท าสัญญาทุกครั้ง หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยอื่น
ทุกคนจะต้องลงนามยืนยันรับทราบหน้าที่และความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการวิจัยนั้น
ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

 ข้อ ๘ ในการยื่นข้อเสนอโครงการและท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงานวิจัยหรือหัวหน้าส่วนงาน จะต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีก่อน 
ทั้งนี้ หนังสือมอบอ านาจให้เป็นไปตามแบบที่มหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนก าหนด 

ข้อ ๙ เมื่อได้ลงนามในสัญญากับแหล่งทุนภายนอกแล้ว ให้ส่วนงานด าเนินการดังนี้   
(๑) จัดเก็บหนังสือมอบอ านาจ สัญญา และประกาศโครงการวิจัย เพ่ือเป็นหลักฐานและก ากับการ 

ส่งมอบผลงานวิจัยให้แหล่งทุนตามสัญญา  
(๒) จัดท าร่างประกาศโครงการวิจัยตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ

บริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แหล่งทุนภายนอกก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ
หรือสัญญา ทั้งนี ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน แล้วเสนอต่ออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

(๓) เมื่อประกาศโครงการวิจัยและงบประมาณโครงการได้รับอนุมัติแล้วให้บันทึกงบประมาณโครงการวิจัย
นั้นในระบบจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๐  หากโครงการวิจัยใดไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา จ าเป็นต้องขยายเวลา

ด าเนินการ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอแหล่งทุนภายนอกพิจารณา พร้อมทั้งจัดท ารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นพร้อมด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจนโครงการวิจัยแล้วเสร็จ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน เพ่ือเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติขยายเวลาโครงการ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยลงนามยืนยันรับรองท่ีจะรับผิดหากเกิดความรับผิดตาม
สัญญาด้วย  

การยกยอดงบประมาณคงเหลือในโครงการวิจัยไปในปีบัญชีถัดไป จะกระท าได้เฉพาะกรณีที่  
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาหรือตามที่โครงการได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาโครงการวิจัยต่อเท่านั้น   

 





๓ 

 

(๒) กรณีไม่สามารถด าเนินการโครงการวิจัยต่อไปได้อีก ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานชี้แจงเสนอ
แหล่งทุนภายนอกพิจารณา พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลงานวิจัยทั้งหมดที่ด าเนินการพร้อมผลการพิจารณาจากแหล่ง
ทุนภายนอก ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดี 
ที่อธิการบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินเหลือจ่าย ทั้งนี้ ต้องด าเนินการก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาสัญญาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๓) การขยายเวลาและยกเลิกโครงการวิจัยตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น  

   ข้อ ๑๑ เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นและได้รับความเห็นชอบจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว ให้หัวหน้า
โครงการวิจัยเสนอรายงานการรับจ่ายเงินเพ่ือขอเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้าย และด าเนินการเพ่ือขอปิดโครงการวิจัย  
ในระบบจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย 
ในการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขงานตามที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด ให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติเพ่ือขยายระยะเวลาโครงการ 

ในกรณีท่ีมีเงินรายได้เหนือรายจ่าย ให้เงินรายได้เหนือรายจ่ายดังกล่าวเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
หรือของส่วนงานแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีท่ีแหล่งทุนภายนอกก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่แหล่งทุน
ก าหนดซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนในประกาศโครงการวิจัยด้วย   

ข้อ ๑๒  ทุนอุดหนุนการวิจัยให้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแนบท้ายประกาศโครงการวิจัย หรือ
แหล่งทุนก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีการบริหารการเงินเป็นการเฉพาะหรือตามที่แหล่งทุนภายนอกก าหนด  

ข้อ ๑๓  การจัดท างบประมาณโครงการวิจัย ให้แยกเป็นงบด าเนินการและงบลงทุน   
งบลงทุนจะมีได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นส าหรับโครงการวิจัยนั้นเท่านั้น และต้องระบุงบประมาณ  

ในประกาศโครงการวิจัยให้ชัดเจน  
งบด าเนินงานการ ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวด 

ค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายได้เฉพาะในหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ   และให้จัดสรรงบประมาณ 
ในหมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดเงินส ารองเพ่ิมเติมด้วย ดังนี้ 

(๑) หมวดเงินอุดหนุน จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแล้วแต่กรณี   
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการ แต่ไม่รวมงบลงทุน  

(๒) หมวดค่าสาธารณูปโภค จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการ แต่ไม่รวมงบลงทุน 

(๓) หมวดเงินส ารอง จัดสรรเป็นเงินส ารองเพ่ือความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การด าเนินโครงการวิจัย และเงินส ารองทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการ  
แต่ไม่รวมงบลงทุน  
  ในกรณีท่ีมีคณะผู้วิจัยจากหลายส่วนงานให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัยอ่ืน
ตกลงจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและค่าสาธารณูปโภคให้แก่ส่วนงานที่คณะผู้วิจัยสังกัด ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด 
 
 
 





๔ 

 

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในหมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าสาธารณูปโภค
และหมวดเงินส ารอง ในอัตราที่ต่ ากว่าหรือยกเว้นเงื่อนไขจากที่ก าหนดไว้ ให้กระท าได้ในกรณีที่เป็นเงื่อนไขของแหล่งทุน
ภายนอกหรือในกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการ
วิจัยและให้ระบุไว้ในประกาศโครงการวิจัยด้วย  

ข้อ ๑๔ การสั่งจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุส าหรับโครงการวิจัยให้เป็นดังนี้   
  (๑) การสั่งจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุต้องเป็นไปเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการวิจัยในโครงการวิจัยเท่านั้น และ
จะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ เงื่อนไข และวงเงินที่ระบุไว้ในประกาศโครงการวิจัย  
  (๒) การเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าตอบแทน ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเบิกจ่ายตรงให้ผู้มีสิทธิรับเงินจาก
ส่วนงานตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศโครงการวิจัย  

(๓) การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยหัวหน้า
โครงการวิจัยสามารถส ารองจ่ายและหรือ/ส่วนงานให้ยืมเงินรองจ่าย แล้วแต่กรณีตามประกาศแนวทางปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 
  (๔) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยมีอ านาจสั่งจ่ายเงินและมีอ านาจด าเนินการจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวด 
ค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุ ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อรายการตามประกาศแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย   
  (๕) พัสดุที่จัดหาจากหมวดงบลงทุนให้ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้ว ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
แล้วแต่กรณีพิจารณาความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากพัสดุนั้น มูลค่าของพัสดุเหลืออยู่ และค่าใช้จ่ายในการ 
บ ารุงรักษาพัสดุนั้นว่าจะให้คงพัสดุนั้นเป็นของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต่อไป หรือให้จ าหน่ายพัสดุ  
  การส่งคืนพัสดุที่จัดหาจากงบลงทุนคืนให้แก่แหล่งทุนภายนอกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย จะกระท าได้
เฉพาะในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญาและประกาศโครงการวิจัยเท่านั้น  

ข้อ ๑๕  ในการจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินซึ่งผู้รับ
เงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย  

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ต้องมีการจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การด าเนินโครงการวิจัย ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) ให้จ่ายจากเงินส ารองเพ่ือความรับผิดเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย (ถ้ามี) หรือเงินส ารองทั่วไปก่อน  
(๒) ในกรณีที่เงินตาม (๑) ยังไม่เพียงพอ ให้จ่ายจากเงินที่เหลืออยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและ 

เงินหมวดค่าตอบแทนตามล าดับ   
(๓) หากเงินตาม (๑) และ (๒) ยังไม่เพียงพอ ให้คณะผู้วิจัยรับผิดชอบร่วมกัน  

ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
                                            ประกาศ ณ วันที่    ๑    กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                  (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์) 
                                                                                      อธิการบดี 
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