ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
พ.ศ. 2547
-------------------------------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยใหเหมาะสม
สอดคลองกับหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังปรับปรุงใหม และใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบตั ิงานยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (9) แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2518 และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีส่ ุด ที่ กค 0409.6/ว.113 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการใชจายเงินอุดหนุน
เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัย พ.ศ. 2544
บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“กองคลัง” หมายความวา กองคลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบันเพื่อการวิจัย วิทยาเขต และหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดสถาบันที่เปนผูร บั ผิดชอบโครงการวิจัย
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบันเพื่อการ
วิจัย ผูอํานวยการวิทยาเขต หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดสถาบัน
“หัวหนาโครงการวิจัย” หมายความวา บุคลากรในสังกัดสถาบัน ที่ไดรบั เงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัยหรือไดรบั มอบหมายจากสถาบันหรือหนวยงานใหดําเนินงานโครงการวิจัย และใหหมายความรวมถึง
ผูรวมโครงการวิจัย
“โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการศึกษาที่มีการคนควา วิเคราะห ทดลอง ผลิต
สิ่งประดิษฐ สรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจากการวิจัย หรือลักษณะ
งานอื่นที่ใกลเคียง ซึง่ เปนโครงการทีม่ ีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
ขอ 6 โครงการวิจัยตามระเบียบนี้ จําแนกไดเปน 2 ประเภทตามแหลงที่มาของเงินทุน คือ
(1) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนจากแหลงเงินทุนภายในสถาบัน หรือหนวยงาน ไดแก
(ก) โครงการวิจัย-เงินงบประมาณ หมายถึง โครงการวิจยั ที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป
(ข) โครงการวิจัย–เงินผลประโยชน หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมตั ิใหดําเนินการ
โดยใชเงินงบประมาณผลประโยชนประจําป งบเงินอุดหนุนของหนวยงาน
(ค) โครงการวิจัยพิเศษ หมายถึง โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมตั ิใหดําเนินการโดยใชเงิน
ผลประโยชนงบกลาง หรือเงินผลประโยชนสะสมของหนวยงานหรือสถาบัน หรือเงินกองทุนวิจัยของ
สถาบัน แลวแตกรณี
(2) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอุดหนุนจากแหลงเงินทุนภายนอกสถาบัน ทั้งในและ
ตางประเทศ จากบุคคล คณะบุคคล องคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชน ซึ่งตอไปในระเบียบนี้เรียกวา
โครงการวิจัย-งบภายนอก
ขอ 7 ใหหนวยงานเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ประเภทออมทรัพย ขึ้น 2
บัญชี เพื่อรับฝากเงินโครงการวิจัยแยกตามประเภทของโครงการ ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 1 สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย–เงิน
งบประมาณ
(2) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 2 สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย–เงิน
ผลประโยชน และเงินโครงการพิเศษ
กรณีที่หนวยงานไดเปดบัญชีเงินฝากเพื่อดําเนินการตาม (1) และ (2) ไวแลว ใหใชบัญชีเดิม
ตอไป
ขอ 8 เมื่อโครงการวิจัย–เงินงบประมาณไดรับอนุมตั ิเงินประจํางวดแลว ใหหนวยงานเบิก
เงินของโครงการดังกลาวจากกองคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด / คลังอําเภอ แลวแตกรณี และนําฝาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 1
สําหรับโครงการวิจัย–เงินผลประโยชน และโครงการวิจัยพิเศษ ที่ไดรบั อนุมตั ิแลว ใหหนวยงานเบิกเงิน
ของโครงการวิจัยดังกลาวจากกองคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด / คลังอําเภอ แลวแตกรณี และนําฝาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 2
ใหหนวยงานทําใบโอนตัดจายจากเงินงบประมาณ หรือเงินผลประโยชนเขาบัญชีเงินรับฝากไว
และบันทึกบัญชียอยเงินโครงการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ)
สําหรับเงินทุนของโครงการวิจัย-งบภายนอก เมื่อหนวยงานไดรับเงินจากเจาของเงินทุน
โครงการวิจัย ใหนําฝากไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 2 เพื่อจายใหแกหัวหนา

โครงการวิจัยตามขอกําหนดของเจาของเงินทุนโครงการวิจัย และหรือสัญญาระหวางสถาบันหรือ
หนวยงานกับหัวหนาโครงการวิจัยนั้น ๆ
ขอ 9 การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ใหหัวหนาโครงการวิจยั จัดทําสัญญารับ
ทุนอุดหนุนวิจัยไวตอสถาบันตามแบบสัญญาที่สถาบันกําหนด
หมวดที่ 2
การดําเนินงานโครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในสถาบันหรือหนวยงาน
ขอ 10 การอนุมตั ิโครงการวิจัยและวงเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการวิจัย
(1) โครงการวิจัย–เงินงบประมาณแตละโครงการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําป งบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปและใบจัดสรรเงินประจํางวดของสํานักงบประมาณ
(2) โครงการวิจัย–เงินผลประโยชน ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอ นุมตั ิ ยกเวนโครงการวิจัยที่
จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑเพื่อประกอบการวิจัย ใหหัวหนาหนวยงานเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ
(3) โครงการวิจัยพิเศษ ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ
สําหรับการดําเนินการวิจัยตามแผนงานของโครงการวิจัยทุกประเภท ใหหัวหนาหนวยงาน
เปนผูอ นุมัติและมีหนาทีค่ วบคุมการจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคและงบประมาณของแตละ
โครงการวิจัยและใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 11 การจายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ หัวหนาโครงการวิจัยจะตองมีหลักฐานการ
จายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไข
เพิ่มเติม และนําสงใหหนวยงานเก็บไวเพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และหรือหนวยตรวจสอบ
ภายในของสถาบันตรวจสอบ
ในการใชจายเงินโครงการวิจยั ใหหัวหนาโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
(1) จายสมทบคาสาธารณูปโภค(คาน้ํา-กระแสไฟฟา) ใหแกหนวยงานในอัตรารอยละหาของ
วงเงินงบดําเนินงานที่ประมาณการไวในแผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย (แบบ วจ. 1 ) แตละป
(2) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน คาใชจา ยในการฝกอบรม ใหใชหลักเกณฑ /
อัตราคาใชจาย / หลักฐานการจายเงิน ตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ
(3) คาตอบแทนนักวิจัย ใหจายไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินอุดหนุนของโครงการวิจัยที่
ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ
(4) คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติงานวิจัย เปนรายเดือนหรือรายวัน ใหจายในอัตราไมเกิน1.25
เทาของอัตราคาจางลูกจางของหนวยงาน หรือเหมาจายตามปริมาณงานทีต่ กลงกัน
(5) รายจายคาครุภณ
ั ฑ คาสิ่งกอสราง ใหจายไดเฉพาะรายการที่ไดรับอนุมัติใน
โครงการวิจัย และหรือเงินประจํางวด การจัดหาครุภณ
ั ฑ หรือสิง่ กอสรางรายการที่มีวงเงินเกินกวา
100,000 บาท เมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานในการจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหดําเนินการ
รวมกับเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน หัวหนาโครงการวิจยั ตองแจงรายละเอียด รายการครุภัณฑหรือ

สิ่งกอสราง มูลคาที่จัดหา วันเดือนปที่ไดมา ตอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน เพื่อจัดทําทะเบียน
ครุภณ
ั ฑและสิ่งกอสราง และตองสงมอบครุภัณฑหรือสิง่ กอสรางใหหนวยงาน เมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงหรือ
สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว
กรณีครุภณ
ั ฑที่นําไปประกอบสิ่งประดิษฐ ใหหมายเหตุไวในทะเบียนครุภัณฑวานําไป
ประกอบสิ่งประดิษฐรายการใด
(6) การวิเคราะหผลการวิจัย การทดลองหรือการทดสอบ อาจจัดจางจากหนวยงานอื่นของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชนได กรณีหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบ หรือวิเคราะห
ผลการวิจัยเอง โดยใชอุปกรณหรือเครื่องมือของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่นในสังกัดสถาบัน
คาวัสดุ หรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกลาวใหจายจากเงินโครงการวิจัย
(7) อัตราคาใชจายของรายจายนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) ใหจายตามลักษณะของ
รายจายที่เกิดขึ้นจริง โดยหัวหนาโครงการวิจัยอาจกําหนดคาใชจายเปนอัตราเหมาจาย ตามปริมาณงาน
หรือระยะเวลา หรือกําหนดเปนอยางอื่นตามความเหมาะสม ไวในแผนการใชจายเงินที่เสนอตอหัวหนา
หนวยงานตามขอ 11 ทั้งนีอ้ ัตราการจายควรเปนอัตราที่จายเปนปกติทั่วไป สําหรับรายจายประเภทนัน้ ๆ
(8) ในกรณีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค หัวหนา
โครงการวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงินโครงการวิจัย โดยเพิ่ม / ลด / เปลี่ยนลักษณะรายจาย
แตละประเภทได ยกเวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑหรือสิ่งกอสรางนอกเหนือรายการที่ไดรับ
อนุมตั ิไวในโครงการวิจัยและหรือเงินประจํางวด โดยตองรายงานเปนหนังสือใหหวั หนาหนวยงานทราบ
และเพื่อจัดเก็บไวประกอบกับหลักฐานการจายเงินของโครงการวิจัยเพื่อรอการตรวจสอบตอไป
(9) เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยใหสงมอบผลผลิตของโครงการวิจัย (ถามี) แกหนวยงาน หรือ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการวิจัย
(10) การขอรับเงินอุดหนุนใหแบงเปนงวด ๆ ทัง้ นีต้ องไมนอยกวา 3 งวด วงเงินในแตละงวด
ใหกําหนดเปนจํานวนรอยละของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ ตามเงือ่ นไขที่
กําหนดใน แบบ วจ.1
(11) การรับเงินตัง้ แตงวดที่ 2 เปนตนไป หัวหนาโครงการวิจัยตองสงหลักฐานการจายเงิน
ของเงินทีร่ ับไปในงวดกอนซึง่ ใชจายไปแลวใหแกหนวยงาน ทั้งนี้จะตองสงหลักฐานการจายเงินของเงินที่
รับและจายไปแลวทั้งหมดและเงินเหลือจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงินของโครงการวิจัยใหแกหนวยงาน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับเงินงวดสุดทาย
ขอ 12 ใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการใชจายเงินใน
การดําเนินการวิจัย สําหรับวงเงินที่ไดรับจัดสรรแตละปงบประมาณ ภายใตหลักเกณฑ ขอ 11 ตามแบบ
วจ.1 ที่กําหนดทายระเบียบนี้ และแผนการเบิกจายเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อสงใหกองคลัง
ดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวดสําหรับโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ หรือขออนุมัตหิ ัวหนาหนวยงาน
สําหรับโครงการวิจัย-เงินผลประโยชน หรือขออนุมัติอธิการบดีสําหรับโครงการวิจยั พิเศษ และใชในการขอ
อนุมตั ิตอหัวหนาหนวยงานเพื่อดําเนินการตามแผนงานดําเนินการวิจัยของโครงการวิจัยทุกประเภท

ขอ 13 การจายเงินใหแกหัวหนาโครงการวิจัย ใหหนวยงานจายเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดไว
ในแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ.1) ของโครงการนัน้ ๆ โดยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร–ออมทรัพย
บัญชีที่ 1 หรือบัญชีที่ 2 แลวแตกรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร–เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน)
แลวสั่งจายเช็คใหแกหัวหนาโครงการวิจัย โดยใชใบสําคัญรับเงินของหัวหนาโครงการวิจัยเปนหลักฐาน
การจายเงินของหนวยงาน และเมื่อจายเงินแตละงวดแลวใหบันทึกจายจากบัญชีเงินรับฝากและบัญชียอย
เงินโครงการ (ที่มีการจายเงิน)
ใหหนวยงานเก็บหลักฐานการจายเงินซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยสงมอบให แยกแตละโครงการ
เพื่อรอการตรวจสอบตอไป ทัง้ นีห้ นวยงานตองติดตามใหหัวหนาโครงการวิจัยสงมอบหลักฐานการ
จายเงินทั้งหมดและเงินเหลือจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงินของโครงการภายใน 30 วันนับตัง้ แตวันที่
ไดรับเงินงวดสุดทาย
หลักเกณฑการจายเงินงวดใหปฏิบตั ดิ ังนี้
งวดแรก ใหจา ยเมื่อหนวยงานไดรับเงินจากกองคลัง / คลังจังหวัด / คลังอําเภอ และให
หนวยงานขอรับเงินคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา-กระแสไฟฟา) จากหัวหนาโครงการวิจยั ตามอัตราทีก่ ําหนด
ไวในขอ 11 (1) โดยใหออกใบเสร็จรับเงินของหนวยงานเปนหลักฐานแกหัวหนาโครงการวิจัย เงินทีไ่ ดรับนี้
ใหหนวยงานนําไปจายสมทบเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันหรือหนวยงานแลวแตกรณี
งวดกอนงวดสุดทาย ใหจายเมื่อหัวหนาโครงการวิจัยสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามขอ 14 เปนเงินจํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับ
อนุมตั ิ
งวดสุดทาย สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยหนึ่งปงบประมาณ ใหจาย
เมื่อสงรายงานฉบับสมบูรณ สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยตอเนื่องมากกวาหนึ่งป
งบประมาณ ใหจายเมื่อสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยที่เปนไปตามแผนที่ระบุไวในแบบ วจ.1 ของแตละ
ปหรือเมื่อสงรายงานฉบับสมบูรณในปสุดทายแลวแตกรณี โดยจายเปนคาตอบแทนนักวิจัยและคาใชจาย
อื่นในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินที่กําหนดไว เปนเงินจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของเงิน
อุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมตั ิแตละโครงการ
ขอ 14 หัวหนาโครงการวิจัยตองเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตอหนวยงาน
เมื่อถึงระยะเวลาครึง่ หนึ่งของเวลาดําเนินการที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัย
(แบบ วจ.1) แตละป
ในกรณีทคี่ าดวางานวิจัยอาจไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการวิจัย ใหหัวหนา
โครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย โดยระบุวันที่คาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งตองไมเกิน
กวากําหนดระยะเวลาตามขอ 16 เสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ใหหนวยงานกําหนดแผนและวิธีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของแตละ
โครงการวิจัย ตามที่เห็นสมควร

ขอ 15 หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามจํานวนที่สถาบันกําหนด
พรอมสรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัย ตามแบบ วจ.2 ตอหนวยงานภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับเงินงวดสุดทาย
ขอ 16 การจายเงินตามโครงการวิจัยใหจายในปงบประมาณตามประเภทของเงินที่ใช
ดําเนินการ กรณีทมี่ ีเงินเหลือและยังไมสิ้นสุดโครงการ ใหนําเงินที่เหลือไปจายไดภายในปงบประมาณ
ถัดไปไดอีก1ปงบประมาณ หากยังไมสามารถใชจายไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาเปนอันพับไป
ขอ 17 ในกรณีทหี่ ัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ใหทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับจากหนวยงานและจํานวน
เงินที่จายไปแลวทั้งสิ้น พรอมแจงเหตุผล ปญหา อุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการโครงการตอไปได ให
หัวหนาหนวยงานทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดดําเนินการและใหหัวหนาหนวยงานเสนอ
อธิการบดีพิจารณาตอไป
การขอยุบเลิกโครงการ หัวหนาโครงการวิจัยตองนําเงินที่ไดรบั ไปแลวทั้งสิ้นสงคืนหนวยงาน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาจากสถาบัน เวนแตอธิการบดีจะพิจารณาเห็นวา
ปญหา อุปสรรคที่ขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร อาจอนุมตั ิใหหัวหนาโครงการวิจัยสงเงินคืน
เฉพาะสวนที่รบั ไปแลวและยังไมไดจาย ทัง้ นี้ หัวหนาโครงการวิจัยตองสงหลักฐานการจายเงินในสวนที่
ไดรับและจายไปแลวพรอมเงินเหลือจาย (ถามี) ใหแกหนวยงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผล
การพิจารณาจากสถาบัน
ขอ 18 กรณีมเี งินคงเหลือของโครงการวิจัยที่สิ้นสุด หรือโครงการวิจัยที่ยุบเลิกแลวหรือเปน
เงินคงเหลือของโครงการวิจัยใดที่ตองพับไปตามขอ 16 และกรณีมดี อกผลเกิดจากเงินฝากธนาคารอยูใน
บัญชีเงินฝากธนาคารใหหนวยงานดําเนินการดังนี้
(1) เงินคงเหลือและดอกผลในบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามขอ 7 (1) ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
โดยนําสงกองคลัง สําหรับหนวยงานที่เบิกเงินจากกองคลัง หรือนําสงคลังจังหวัด / คลังอําเภอ สําหรับ
หนวยงานที่เบิกเงินจากคลังจังหวัด / คลังอําเภอ
(2) เงินคงเหลือและดอกผล ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามขอ 7 (2) ใหนําสงเปนเงิน
ผลประโยชนของหนวยงานสําหรับหนวยงานที่เปนวิทยาเขต สวนหนวยงานอื่นใหนําสงกองคลังเปนเงิน
ผลประโยชนของสถาบัน
ขอ 19 เมื่อหนวยงานไดรับเงินเหลือจายตามขอ 11 (11) หรือเงินสงคืนตามขอ 17 จาก
หัวหนาโครงการวิจัย ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีเปนเงินเหลือจายหรือเงินสงคืนของโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ ใหดําเนินการ
เชนเดียวกับขอ 18 (1)
(2) กรณีเปนเงินเหลือจายหรือเงินสงคืนของโครงการวิจัย–เงินผลประโยชนหรือโครงการวิจัย
พิเศษ ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 18 (2)

ขอ 20 กรณีโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ โครงการใดซึ่งอยูระหวางรอการอนุมตั ิเงิน
ประจํางวดจากสํานักงบประมาณ แตจําเปนตองเริ่มดําเนินการวิจัยตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการ
เพื่อใหงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ใหดําเนินการตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี ที่
สร. 0201/ว 156 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2521 เรื่อง การจายเงินทดรองราชการ โดยใหหัวหนาหนวยงานมี
อํานาจอนุมัตใิ หยืมเงินเพื่อทดรองจายสําหรับดําเนินการเทาที่จําเปนกอน (ทั้งนี้จะตองไมเปนการยืมเงิน
เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑ) ตามที่หวั หนาโครงการวิจัยรองขอภายในวงเงินไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมตั ิไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
(1) สําหรับหนวยงานที่เปนวิทยาเขต ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจอนุมตั ิใหยืมจากเงิน
ผลประโยชนของหนวยงาน
(2) สําหรับหนวยงานอื่นนอกจาก (1) ซึ่งเบิกเงินจากคลังจังหวัด/คลังอําเภอ ใหหัวหนา
หนวยงานมีอาํ นาจอนุมัติใหยืมเงินผลประโยชนที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณผลประโยชนนนั้ เปนกรณี
พิเศษ
(3) สําหรับหนวยงานอื่นนอกจาก (1) ซึ่งเบิกเงินจากกองคลัง ใหหัวหนาหนวยงานมี
อํานาจอนุมัตใิ หยืมจากเงินที่อยูในอํานาจการเก็บรักษาของหนวยงาน หากมีเงินไมเพียงพอใหหนวยงาน
นําเสนอสถาบัน พิจารณาอนุมตั ิใหยืมเงินผลประโยชนของสถาบันตอไป
การขอยืมเงินเพื่อทดรองจายดังกลาว ใหหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรว มโครงการทีห่ ัวหนา
โครงการวิจัยมอบหมาย เปนผูทําสัญญายืมเงินจํานวน 3 ฉบับ ตามแบบของกระทรวงการคลัง
การจายเงินงวดแรกสําหรับโครงการวิจัยที่ขอยืมเงินเพื่อทดรองจายตามวรรคกอน ใหหนวยงาน
หักเงินไวเพื่อนําสงคืนเงินผลประโยชนของหนวยงานตามจํานวนในสัญญายืมเงินกอนแลวจึงจายสวนที่
เหลือ(ถามี) ใหแกหัวหนาโครงการวิจัย (สําหรับใบสําคัญรับเงินของหัวหนาโครงการวิจัย ใหแสดงยอด
เต็มจํานวนเงินงวดแรก) และลางบัญชีลกู หนี้เงินยืมตามสัญญายืมดังกลาวในวันที่นําเงินสงเขาบัญชีเงิน
ผลประโยชนของหนวยงาน
การจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (ที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง) ใหแกหนวยงาน ซึง่
มีโครงการวิจัยที่ยืมเงินทดรองจายจากเงินผลประโยชนสถาบัน ใหกองคลังหักเงินไวเพื่อนําสงคืนเงิน
ผลประโยชนสถาบัน ตามจํานวนในสัญญายืมเงินทุกสัญญาจนครบถวนกอน แลวจึงจายสวนที่เหลือให
แกหนวยงาน (สําหรับใบเสร็จรับเงินของหนวยงานใหแสดงยอดเต็มจํานวน) และลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ตามสัญญายืมดังกลาว ในวันที่นําเงินสงเขาบัญชีเงินผลประโยชนสถาบัน สําหรับหนวยงานใหจาย
เงินงวดแรกแกหัวหนาโครงการวิจัยที่ยืมเงินดังกลาว เฉพาะสวนที่เหลือ (ถามี) โดยใบสําคัญรับเงินของ
หัวหนาโครงการวิจัยใหแสดงยอดเต็มจํานวนเงินงวดแรก
กรณีที่เงินทดรองจายใหแกหัวหนาโครงการวิจัยสูงกวาเงินงวดแรก ใหถือปฏิบัติในการจาย
เงินงวดถัดไปเชนเดียวกับการจายเงินงวดแรก

หมวดที่ 3
การดําเนินงานโครงการวิจัย-งบภายนอก
ขอ 21 สถาบันหรือหัวหนาหนวยงานของหัวหนาโครงการวิจัยมีหนาทีค่ วบคุมการดําเนินงาน
โครงการวิจัย-งบภายนอกใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่เจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนด
ในกรณีที่สถาบันหรือหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นวาสมควรกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
ควบคุมการดําเนินงานและหรือเพื่อประโยชนของสถาบันหรือหนวยงาน เชน การจายเงินคาสาธารณูปโภค
(คาน้ํา, คากระแสไฟฟา) ใหหนวยงาน เปนตน ใหสถาบันหรือหัวหนาหนวยงานและหัวหนาโครงการวิจัย
จัดทําขอตกลงเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานโครงการวิจัยดังกลาวไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่เจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดไว
ขอ 22 โครงการวิจัย-งบภายนอกที่กําหนดใหสถาบันหรือหนวยงานเขาเปนผูรับทุนใน
สัญญารับทุนกับเจาของเงินทุนโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยจะตองจัดทําสัญญากับสถาบันหรือ
หนวยงานตามแบบสัญญาที่สถาบันกําหนด โดยใหนาํ ขอตกลงเพิ่มเติมระหวางสถาบันหรือหนวยงาน
และหัวหนาโครงการวิจัยในการดําเนินงานโครงการวิจัยดังกลาว (ถามี) มากําหนดไวในสัญญาดวย
ขอ 23 โครงการวิจัย-งบภายนอกซึ่งเจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดดังกลาว รวมทั้งขอกําหนดในสัญญาทีห่ ัวหนาโครงการวิจัยจัดทํากับสถาบันหรือ
หนวยงานตามขอ 22
ขอ 24 โครงการวิจัย-งบภายนอกซึ่งเจาของเงินทุนโครงการวิจัยไมไดกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงานและการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับโครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในที่กําหนดไวในหมวดที่ 2 มาใชบังคับ
หมวดที่ 4
การรายงานผลดําเนินการโครงการวิจยั
ขอ 25 ทุกสิ้นรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดินและปงบประมาณเงินผลประโยชน
ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทตามขอ 6 ที่ดําเนินการในชวง
ระยะเวลาของปงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด ชื่อโครงการ ชื่อเจาของโครงการ วงเงินงบประมาณ
(ระบุปง บประมาณ) ระยะเวลาดําเนินการ (แสดงระยะเวลาที่ขยายถามี) ผลการดําเนินงานวิจัยและผล
การใชจายเงิน (ยอดใชจายและยอดคงเหลือ) ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาของปงบประมาณนัน้ ๆ ของ
แตละโครงการ รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานวิจัยแตละโครงการ
ตามแบบที่สถาบันกําหนด
การจัดสงรายงานใหนําเสนอสถาบันผานสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 ตุลาคมของ
ทุกป (โดยแสดงผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน)

หากหนวยงานใดไมสามารถจัดสงรายงานสรุปดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหแจง
ปญหาขอขัดของตอสถาบันตามกําหนดเวลาดังกลาว พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานให
สถาบันดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ 26 โครงการวิจัยที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป หรือ
เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชนประจําปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กอนปงบประมาณ พ.ศ.2548
หรือโครงการวิจัยพิเศษที่ไดรบั อนุมตั ิใหดําเนินการกอนปงบประมาณ พ.ศ.2548 และยังดําเนินการไม
แลวเสร็จในวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2544 บังคับใชตอไปโดยอนุโลมจนกวาจะดําเนินการตามโครงการแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
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