
 
 
 

  ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย  

พ.ศ. 2547 
------------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรบัปรงุระเบียบวาดวยการใชจายเงนิอดุหนนุเพื่อการวิจัยใหเหมาะสม 
สอดคลองกับหลักเกณฑที่กระทรวงการคลงัปรับปรุงใหม และใหเกดิความคลองตัวในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (9)  แหงพระราชบัญญตัิสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2518  และหนงัสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0409.6/ว.113 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2545  
สภาสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล ในการประชุมครัง้ที ่9/2547  เมื่อวันที ่ 20  กันยายน  2547  จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวาดวยการใชจายเงินอุดหนนุ
เพ่ือการวิจัย พ.ศ. 2547  ” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวาดวยการใชจายเงินอดุหนนุเพ่ือการ
วิจัย พ.ศ. 2544    
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรอืคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึง่ขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
 ขอ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สถาบัน”   หมายความวา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 “กองคลัง”  หมายความวา  กองคลัง  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
 “หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานกั สถาบันเพื่อการวิจัย วิทยาเขต และหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดสถาบันที่เปนผูรบัผิดชอบโครงการวิจัย 
 “หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสถาบันเพ่ือการ
วิจัย ผูอํานวยการวิทยาเขต หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดสถาบัน 

 “หัวหนาโครงการวิจัย” หมายความวา บุคลากรในสังกัดสถาบัน ที่ไดรบัเงินอุดหนนุเพื่อการ
วิจัยหรือไดรบัมอบหมายจากสถาบันหรือหนวยงานใหดําเนินงานโครงการวิจัย และใหหมายความรวมถึง
ผูรวมโครงการวิจัย 

 “โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการศกึษาที่มีการคนควา วิเคราะห ทดลอง ผลติ
ส่ิงประดิษฐ สรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจากการวิจัย หรือลักษณะ
งานอ่ืนที่ใกลเคียง ซึง่เปนโครงการทีม่ีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ  

 ขอ 5  ใหอธิการบดรีักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  
 



 
 
 

หมวดที่ 1 
ขอความทั่วไป 

 ขอ 6 โครงการวิจัยตามระเบยีบนี้ จําแนกไดเปน 2 ประเภทตามแหลงที่มาของเงนิทนุ คือ 
 (1) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอดุหนนุจากแหลงเงนิทนุภายในสถาบัน หรือหนวยงาน ไดแก 
      (ก) โครงการวิจัย-เงนิงบประมาณ หมายถึง โครงการวิจยัที่ไดกําหนดไวในพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจายประจําป  งบเงนิอดุหนุน ประเภทอดุหนนุทั่วไป 
      (ข) โครงการวิจัย–เงินผลประโยชน  หมายถึง  โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
โดยใชเงินงบประมาณผลประโยชนประจาํป  งบเงินอุดหนนุของหนวยงาน 
                        (ค) โครงการวิจัยพิเศษ หมายถึง  โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการโดยใชเงิน 
ผลประโยชนงบกลาง หรือเงนิผลประโยชนสะสมของหนวยงานหรือสถาบัน  หรือเงนิกองทุนวิจัยของ
สถาบัน  แลวแตกรณ ี
 (2) โครงการวิจัยที่ไดรับเงินทุนอดุหนนุจากแหลงเงนิทนุภายนอกสถาบัน ทั้งในและ
ตางประเทศ จากบุคคล คณะบุคคล องคกรภาครฐั หรือองคกรเอกชน ซึ่งตอไปในระเบียบนี้เรียกวา 
โครงการวิจัย-งบภายนอก 

ขอ 7  ใหหนวยงานเปดบญัชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ ประเภทออมทรพัย ขึ้น 2 
บัญช ี เพื่อรับฝากเงินโครงการวิจัยแยกตามประเภทของโครงการ ดงันี ้

(1) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 1 สําหรับรับฝากเงินโครงการวิจัย–เงิน
งบประมาณ   

(2) บัญชเีงนิฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชทีี ่2  สําหรบัรบัฝากเงินโครงการวิจัย–เงนิ 
ผลประโยชน และเงินโครงการพิเศษ 
 กรณทีี่หนวยงานไดเปดบญัชีเงินฝากเพ่ือดําเนนิการตาม (1) และ (2) ไวแลว ใหใชบัญชีเดิม
ตอไป 
 ขอ 8  เมื่อโครงการวิจัย–เงินงบประมาณไดรับอนุมัติเงนิประจํางวดแลว  ใหหนวยงานเบิก
เงินของโครงการดังกลาวจากกองคลัง หรอืสํานักงานคลังจังหวัด / คลังอําเภอ แลวแตกรณ ี และนําฝาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชทีี่ 1 
สําหรับโครงการวิจัย–เงินผลประโยชน และโครงการวิจัยพิเศษ ที่ไดรบัอนุมัติแลว ใหหนวยงานเบิกเงิน
ของโครงการวิจัยดังกลาวจากกองคลัง หรอืสํานักงานคลังจังหวัด / คลังอําเภอ แลวแตกรณ ีและนําฝาก
บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชทีี่ 2 
 ใหหนวยงานทาํใบโอนตดัจายจากเงนิงบประมาณ หรอืเงินผลประโยชนเขาบญัชเีงนิรับฝากไว 
และบันทึกบญัชียอยเงินโครงการวิจัย (ระบุชื่อโครงการ) 
 สําหรับเงินทุนของโครงการวิจัย-งบภายนอก เมื่อหนวยงานไดรับเงนิจากเจาของเงินทุน
โครงการวิจัย ใหนําฝากไวในบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ออมทรัพย) บัญชีที่ 2 เพื่อจายใหแกหัวหนา 
 



 
 
 
โครงการวิจัยตามขอกําหนดของเจาของเงินทุนโครงการวิจัย และหรอืสัญญาระหวางสถาบันหรือ
หนวยงานกับหัวหนาโครงการวิจัยนั้น ๆ 
 ขอ 9 การรับทนุอุดหนุนโครงการวิจัยทุกประเภท ใหหัวหนาโครงการวิจยัจัดทําสัญญารับ
ทุนอดุหนนุวิจัยไวตอสถาบันตามแบบสญัญาที่สถาบันกําหนด 

หมวดที่ 2 
การดําเนินงานโครงการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายในสถาบันหรอืหนวยงาน 

 ขอ  10   การอนุมัติโครงการวิจัยและวงเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการวิจัย 
(1)  โครงการวิจัย–เงนิงบประมาณแตละโครงการ  ใหเปนไปตามพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจายประจําป  งบเงินอดุหนุน ประเภทอุดหนนุทั่วไปและใบจัดสรรเงนิประจํางวดของสํานักงบประมาณ 
(2)  โครงการวิจัย–เงนิผลประโยชน  ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูอนุมัต ิยกเวนโครงการวิจัยที่   

จําเปนตองจดัซื้อครุภัณฑเพื่อประกอบการวิจัย ใหหัวหนาหนวยงานเสนออธิการบดพิีจารณาอนุมัติ 
(3)   โครงการวิจัยพิเศษ  ใหอธิการบดีเปนผูอนมัุต ิ

        สําหรับการดําเนนิการวิจัยตามแผนงานของโครงการวิจัยทุกประเภท  ใหหัวหนาหนวยงาน
เปนผูอนมัุติและมหีนาทีค่วบคมุการจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคและงบประมาณของแตละ
โครงการวิจัยและใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 ขอ 11  การจายเงินโครงการวิจัยทุกโครงการ หัวหนาโครงการวิจัยจะตองมีหลักฐานการ
จายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไข
เพ่ิมเติม  และนําสงใหหนวยงานเก็บไวเพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ และหรือหนวยตรวจสอบ
ภายในของสถาบันตรวจสอบ 
 ในการใชจายเงินโครงการวิจยั ใหหัวหนาโครงการวิจัยปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี ้

(1) จายสมทบคาสาธารณูปโภค(คาน้ํา-กระแสไฟฟา) ใหแกหนวยงานในอัตรารอยละหาของ 
วงเงินงบดําเนนิงานที่ประมาณการไวในแผนการใชจายเงินในการดําเนนิการวิจัย (แบบ วจ. 1 ) แตละป 
       (2) คาใชจายในการเดนิทางไปปฏิบัติงาน  คาใชจายในการฝกอบรม ใหใชหลกัเกณฑ / 
อัตราคาใชจาย / หลักฐานการจายเงิน ตามกฎหมาย และระเบียบกระทรวงการคลงัที่เก่ียวของ 
       (3) คาตอบแทนนักวิจัย ใหจายไดไมเกินรอยละสิบของวงเงนิอดุหนุนของโครงการวิจัยที่
ไดรับจดัสรรในแตละปงบประมาณ  
        (4) คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติงานวิจัย เปนรายเดือนหรือรายวัน ใหจายในอัตราไมเกิน1.25
เทาของอัตราคาจางลูกจางของหนวยงาน หรือเหมาจายตามปริมาณงานทีต่กลงกัน 

(5) รายจายคาครุภัณฑ  คาสิ่งกอสราง  ใหจายไดเฉพาะรายการที่ไดรับอนมัุติใน
โครงการวิจัย และหรือเงนิประจํางวด  การจดัหาครุภัณฑ หรือสิง่กอสรางรายการที่มีวงเงนิเกินกวา 
100,000 บาท เมื่อไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาหนวยงานในการจัดซื้อหรือจดัจางแลว ใหดําเนินการ
รวมกับเจาหนาที่พัสดุของหนวยงาน หัวหนาโครงการวิจยัตองแจงรายละเอียด รายการครุภัณฑหรอื 



 
ส่ิงกอสราง  มูลคาที่จัดหา  วันเดือนปที่ไดมา ตอหัวหนาเจาหนาที่พัสดขุองหนวยงาน เพื่อจัดทําทะเบยีน
ครุภัณฑและส่ิงกอสราง  และตองสงมอบครุภัณฑหรือสิง่กอสรางใหหนวยงาน  เมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงหรือ
สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณแลว 
 กรณคีรุภัณฑที่นําไปประกอบสิ่งประดิษฐ  ใหหมายเหตุไวในทะเบียนครุภัณฑวานําไป
ประกอบส่ิงประดิษฐรายการใด 
                   (6) การวิเคราะหผลการวิจัย  การทดลองหรอืการทดสอบ  อาจจัดจางจากหนวยงานอื่นของ
รัฐหรือหนวยงานเอกชนได  กรณหีัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบ หรือวิเคราะห
ผลการวิจัยเอง  โดยใชอุปกรณหรือเครื่องมือของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่นในสงักัดสถาบัน  
คาวัสด ุหรือรายจายอื่นที่เกิดขึ้นในการดําเนินการดังกลาวใหจายจากเงินโครงการวิจัย   
 (7)  อัตราคาใชจายของรายจายนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) ใหจายตามลักษณะของ
รายจายที่เกิดขึ้นจรงิ  โดยหวัหนาโครงการวิจัยอาจกําหนดคาใชจายเปนอัตราเหมาจาย ตามปริมาณงาน 
หรือระยะเวลา หรือกําหนดเปนอยางอื่นตามความเหมาะสม ไวในแผนการใชจายเงินที่เสนอตอหวัหนา
หนวยงานตามขอ 11 ทั้งนีอ้ัตราการจายควรเปนอตัราที่จายเปนปกติทั่วไป สําหรบัรายจายประเภทนัน้ ๆ  

(8) ในกรณีจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  หัวหนา 
โครงการวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใชจายเงนิโครงการวิจัย  โดยเพ่ิม / ลด / เปลี่ยนลักษณะรายจาย
แตละประเภทได  ยกเวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางนอกเหนอืรายการที่ไดรับ
อนุมัติไวในโครงการวิจัยและหรือเงนิประจํางวด  โดยตองรายงานเปนหนังสือใหหวัหนาหนวยงานทราบ
และเพ่ือจัดเก็บไวประกอบกับหลักฐานการจายเงินของโครงการวิจัยเพื่อรอการตรวจสอบตอไป 
 (9) เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยใหสงมอบผลผลิตของโครงการวิจัย (ถามี) แกหนวยงาน หรือ
ดําเนนิการตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการวิจัย 
 (10) การขอรบัเงินอดุหนนุใหแบงเปนงวด ๆ ทัง้นีต้องไมนอยกวา 3 งวด วงเงนิในแตละงวด
ใหกําหนดเปนจํานวนรอยละของเงนิอุดหนนุโครงการวิจัยที่ไดรับจดัสรรในแตละปงบประมาณ ตามเงือ่นไขที่
กําหนดใน แบบ วจ.1 
 (11) การรับเงนิตัง้แตงวดที่ 2 เปนตนไป  หัวหนาโครงการวิจัยตองสงหลักฐานการจายเงิน
ของเงนิทีร่ับไปในงวดกอนซึง่ใชจายไปแลวใหแกหนวยงาน  ทั้งนี้จะตองสงหลักฐานการจายเงินของเงินที่
รับและจายไปแลวทั้งหมดและเงนิเหลือจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงนิของโครงการวิจัยใหแกหนวยงาน 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ดรับเงนิงวดสุดทาย 
 ขอ 12  ใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทํารายละเอียดโครงการวิจัยและแผนการใชจายเงินใน
การดําเนินการวิจัย สําหรับวงเงินที่ไดรับจัดสรรแตละปงบประมาณ ภายใตหลักเกณฑ ขอ 11  ตามแบบ 
วจ.1 ที่กําหนดทายระเบียบนี้ และแผนการเบิกจายเงินที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อสงใหกองคลัง
ดําเนนิการขออนุมัติเงนิประจํางวดสําหรับโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ หรือขออนมัุตหิัวหนาหนวยงาน 
สําหรับโครงการวิจัย-เงินผลประโยชน หรอืขออนุมัติอธกิารบดีสําหรบัโครงการวิจยัพิเศษ และใชในการขอ
อนุมัติตอหัวหนาหนวยงานเพื่อดําเนินการตามแผนงานดําเนนิการวิจัยของโครงการวิจัยทุกประเภท    
 
 



 
 ขอ 13  การจายเงินใหแกหัวหนาโครงการวิจัย ใหหนวยงานจายเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดไว
ในแผนการใชจายเงิน (แบบ วจ.1) ของโครงการนัน้ ๆ  โดยถอนเงินจากบัญชีเงนิฝากธนาคาร–ออมทรัพย 
บัญชีที ่1 หรือบัญชีที ่2 แลวแตกรณีนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร–เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน) 
แลวสั่งจายเช็คใหแกหัวหนาโครงการวิจัย  โดยใชใบสําคญัรับเงนิของหัวหนาโครงการวิจัยเปนหลกัฐาน
การจายเงินของหนวยงาน และเมื่อจายเงินแตละงวดแลวใหบันทึกจายจากบัญชีเงนิรับฝากและบัญชียอย
เงินโครงการ (ที่มีการจายเงิน)    
 ใหหนวยงานเก็บหลักฐานการจายเงินซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยสงมอบให แยกแตละโครงการ  
เพ่ือรอการตรวจสอบตอไป  ทัง้นีห้นวยงานตองตดิตามใหหัวหนาโครงการวิจัยสงมอบหลักฐานการ
จายเงินทั้งหมดและเงนิเหลอืจาย (ถามี) จนครบถวนตามวงเงินของโครงการภายใน 30 วันนับตัง้แตวันที่
ไดรับเงนิงวดสุดทาย 
        หลักเกณฑการจายเงินงวดใหปฏิบัตดิังนี ้
                   งวดแรก   ใหจายเมื่อหนวยงานไดรับเงนิจากกองคลัง / คลังจงัหวัด / คลังอําเภอ และให
หนวยงานขอรบัเงินคาสาธารณูปโภค (คาน้ํา-กระแสไฟฟา)  จากหัวหนาโครงการวิจยัตามอัตราทีกํ่าหนด
ไวในขอ 11 (1) โดยใหออกใบเสร็จรับเงินของหนวยงานเปนหลักฐานแกหัวหนาโครงการวิจัย เงินทีไ่ดรับนี้ 
ใหหนวยงานนาํไปจายสมทบเปนคาสาธารณูปโภคของสถาบันหรือหนวยงานแลวแตกรณ ี
 งวดกอนงวดสดุทาย ใหจายเมื่อหัวหนาโครงการวิจัยสงรายงานความกาวหนาของ
โครงการวิจัยตามขอ 14  เปนเงนิจํานวนไมนอยกวารอยละ 20  ของเงินอุดหนนุโครงการวิจัยที่ไดรับ
อนุมัต ิ
 งวดสุดทาย  สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอดุหนนุโครงการวิจัยหนึ่งปงบประมาณ ใหจาย
เมื่อสงรายงานฉบับสมบรูณ สําหรับโครงการวิจัยที่ไดรับเงนิอดุหนนุโครงการวิจัยตอเนื่องมากกวาหนึ่งป 
งบประมาณ ใหจายเมื่อสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยที่เปนไปตามแผนที่ระบุไวในแบบ วจ.1 ของแตละ
ปหรือเมื่อสงรายงานฉบับสมบูรณในปสุดทายแลวแตกรณี โดยจายเปนคาตอบแทนนักวิจัยและคาใชจาย
อื่นในการดําเนินการตามแผนการใชจายเงินที่กําหนดไว เปนเงนิจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของเงิน
อุดหนนุโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติแตละโครงการ 
 ขอ 14  หัวหนาโครงการวิจัยตองเสนอรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตอหนวยงาน 
เมื่อถึงระยะเวลาครึง่หนึ่งของเวลาดําเนินการที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินในการดําเนนิการวิจัย 
(แบบ วจ.1) แตละป 
 ในกรณีทีค่าดวางานวิจัยอาจไมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการวิจัย ใหหัวหนา
โครงการวิจัยขอขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย โดยระบวุันที่คาดวาจะดําเนนิการเสรจ็สิ้น  ซึ่งตองไมเกิน
กวากําหนดระยะเวลาตามขอ 16 เสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 ใหหนวยงานกําหนดแผนและวิธีการติดตามความกาวหนาในการดําเนนิงานของแตละ
โครงการวิจัย  ตามที่เหน็สมควร 
 
 
 



 
 ขอ 15  หัวหนาโครงการวิจัยตองสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณตามจํานวนที่สถาบันกําหนด
พรอมสรุปรายงานการใชจายเงินโครงการวิจัย ตามแบบ วจ.2 ตอหนวยงานภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับเงนิงวดสุดทาย 

ขอ 16  การจายเงินตามโครงการวิจัยใหจายในปงบประมาณตามประเภทของเงนิที่ใช 
ดําเนนิการ กรณีทีมี่เงนิเหลอืและยังไมส้ินสุดโครงการ  ใหนําเงนิที่เหลอืไปจายไดภายในปงบประมาณ
ถัดไปไดอีก1ปงบประมาณ หากยังไมสามารถใชจายไดภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาเปนอันพับไป 
 ขอ 17  ในกรณีทีห่ัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะขอยุบเลิกโครงการวิจัย  ใหทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงนิที่รับจากหนวยงานและจํานวน
เงินที่จายไปแลวทั้งส้ิน   พรอมแจงเหตุผล ปญหา อุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการโครงการตอไปได ให
หัวหนาหนวยงานทราบภายใน 15  วันนับจากวันที่หยุดดําเนนิการและใหหัวหนาหนวยงานเสนอ
อธิการบดีพิจารณาตอไป 
 การขอยุบเลิกโครงการ  หัวหนาโครงการวิจัยตองนําเงนิที่ไดรบัไปแลวทั้งสิ้นสงคืนหนวยงาน
ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาจากสถาบัน  เวนแตอธิการบดจีะพิจารณาเหน็วา 
ปญหา อุปสรรคที่ขอยุบเลิกโครงการมีเหตผุลอันสมควร   อาจอนุมัติใหหัวหนาโครงการวิจัยสงเงินคนื
เฉพาะสวนที่รบัไปแลวและยังไมไดจาย  ทัง้นี ้หัวหนาโครงการวิจัยตองสงหลักฐานการจายเงินในสวนที่
ไดรับและจายไปแลวพรอมเงินเหลือจาย (ถามี)  ใหแกหนวยงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงผล
การพิจารณาจากสถาบัน 
 ขอ 18  กรณมีีเงินคงเหลือของโครงการวิจัยที่ส้ินสุด  หรอืโครงการวิจัยที่ยุบเลิกแลวหรือเปน
เงินคงเหลือของโครงการวิจัยใดที่ตองพับไปตามขอ 16  และกรณีมดีอกผลเกิดจากเงินฝากธนาคารอยูใน
บัญชีเงินฝากธนาคารใหหนวยงานดําเนินการดังนี ้

(1)  เงินคงเหลอืและดอกผลในบญัชเีงนิฝากธนาคาร ตามขอ 7 (1)  ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน  
โดยนําสงกองคลัง สําหรับหนวยงานที่เบิกเงินจากกองคลัง  หรือนําสงคลังจงัหวัด / คลังอําเภอ สําหรับ
หนวยงานที่เบกิเงินจากคลังจังหวัด / คลังอําเภอ 
                  (2)  เงินคงเหลอืและดอกผล  ในบญัชีเงินฝากธนาคาร  ตามขอ 7 (2)   ใหนําสงเปนเงนิ 
ผลประโยชนของหนวยงานสําหรับหนวยงานที่เปนวิทยาเขต  สวนหนวยงานอื่นใหนําสงกองคลังเปนเงนิ
ผลประโยชนของสถาบัน 
 ขอ 19   เมื่อหนวยงานไดรับเงินเหลือจายตามขอ 11 (11) หรือเงนิสงคืนตามขอ 17 จาก 
หัวหนาโครงการวิจัย  ใหดําเนินการดังนี้ 

(1)  กรณเีปนเงนิเหลือจายหรือเงินสงคนืของโครงการวิจัย–เงินงบประมาณ ใหดําเนินการ
เชนเดียวกับขอ 18 (1) 

(2) กรณีเปนเงนิเหลือจายหรือเงินสงคนืของโครงการวิจัย–เงินผลประโยชนหรือโครงการวิจัย
พิเศษ  ใหดําเนินการเชนเดยีวกับขอ 18 (2) 
 
 
 



 
 ขอ 20 กรณีโครงการวิจัย – เงินงบประมาณ โครงการใดซึ่งอยูระหวางรอการอนุมัติเงิน
ประจํางวดจากสํานักงบประมาณ  แตจําเปนตองเริ่มดําเนินการวิจัยตามกําหนดเวลาของแผนดําเนินการ  
เพ่ือใหงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ใหดําเนินการตามแนวทางของมตคิณะรัฐมนตร ีที่  
สร. 0201/ว 156  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2521 เรื่อง การจายเงินทดรองราชการ โดยใหหัวหนาหนวยงานมี
อํานาจอนุมัตใิหยืมเงินเพื่อทดรองจายสําหรับดําเนนิการเทาที่จําเปนกอน (ทั้งนี้จะตองไมเปนการยืมเงนิ
เพ่ือจดัซื้อครุภัณฑ)  ตามที่หวัหนาโครงการวิจัยรองขอภายในวงเงินไมเกินรอยละ 20 ของวงเงนิงบประมาณ
โครงการวิจัยที่ไดรับอนมัุติไวในพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําป  ดังนี ้

(1)  สําหรับหนวยงานที่เปนวิทยาเขต  ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจอนุมัติใหยืมจากเงนิ 
ผลประโยชนของหนวยงาน 

(2)  สําหรับหนวยงานอื่นนอกจาก (1)  ซึ่งเบิกเงินจากคลังจงัหวัด/คลังอําเภอ ใหหัวหนา
หนวยงานมีอาํนาจอนุมัติใหยืมเงนิผลประโยชนที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณผลประโยชนนัน้เปนกรณี
พิเศษ 

(3)  สําหรับหนวยงานอื่นนอกจาก (1)  ซึ่งเบิกเงินจากกองคลัง  ใหหัวหนาหนวยงานมี
อํานาจอนุมัตใิหยืมจากเงินที่อยูในอํานาจการเก็บรักษาของหนวยงาน  หากมีเงินไมเพียงพอใหหนวยงาน
นําเสนอสถาบัน  พิจารณาอนุมัติใหยืมเงนิผลประโยชนของสถาบันตอไป 
 การขอยืมเงินเพื่อทดรองจายดังกลาว  ใหหัวหนาโครงการวิจัยหรือผูรวมโครงการทีห่ัวหนา
โครงการวิจัยมอบหมาย เปนผูทําสญัญายืมเงินจํานวน 3 ฉบับ ตามแบบของกระทรวงการคลัง 
 การจายเงินงวดแรกสําหรบัโครงการวิจัยที่ขอยืมเงินเพื่อทดรองจายตามวรรคกอน  ใหหนวยงาน
หักเงินไวเพื่อนําสงคนืเงินผลประโยชนของหนวยงานตามจํานวนในสญัญายืมเงินกอนแลวจึงจายสวนที่
เหลือ(ถามี)  ใหแกหัวหนาโครงการวิจัย  (สําหรับใบสําคญัรับเงนิของหวัหนาโครงการวิจัย  ใหแสดงยอด
เต็มจํานวนเงินงวดแรก)  และลางบัญชีลกูหนี้เงนิยืมตามสัญญายืมดงักลาวในวันที่นําเงินสงเขาบัญชีเงิน
ผลประโยชนของหนวยงาน 
 การจายเงินงบประมาณหมวดเงนิอุดหนุน (ที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง)  ใหแกหนวยงาน  ซึง่
มีโครงการวิจัยที่ยืมเงินทดรองจายจากเงินผลประโยชนสถาบัน  ใหกองคลังหักเงนิไวเพื่อนําสงคืนเงนิ 
ผลประโยชนสถาบัน  ตามจาํนวนในสญัญายืมเงินทุกสัญญาจนครบถวนกอน  แลวจึงจายสวนที่เหลือให 
แกหนวยงาน  (สําหรับใบเสรจ็รับเงินของหนวยงานใหแสดงยอดเตม็จํานวน)  และลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม
ตามสัญญายืมดงักลาว ในวันที่นําเงนิสงเขาบัญชีเงนิผลประโยชนสถาบัน สําหรบัหนวยงานใหจาย
เงินงวดแรกแกหัวหนาโครงการวิจัยที่ยืมเงินดังกลาว  เฉพาะสวนที่เหลือ (ถามี)  โดยใบสําคัญรับเงินของ
หัวหนาโครงการวิจัยใหแสดงยอดเต็มจํานวนเงินงวดแรก 
 กรณทีี่เงนิทดรองจายใหแกหัวหนาโครงการวิจัยสูงกวาเงินงวดแรก ใหถือปฏิบัติในการจาย
เงินงวดถัดไปเชนเดียวกับการจายเงินงวดแรก 
 
 
 
 



 
หมวดที่ 3 

การดําเนินงานโครงการวิจัย-งบภายนอก 

 ขอ 21 สถาบันหรือหัวหนาหนวยงานของหวัหนาโครงการวิจัยมีหนาทีค่วบคมุการดําเนนิงาน
โครงการวิจัย-งบภายนอกใหเปนไปตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่เจาของเงนิทนุโครงการวิจัยกําหนด  
ในกรณทีี่สถาบันหรือหัวหนาหนวยงานพิจารณาเหน็วาสมควรกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
ควบคมุการดําเนนิงานและหรือเพ่ือประโยชนของสถาบนัหรือหนวยงาน  เชน การจายเงินคาสาธารณูปโภค 
(คาน้ํา, คากระแสไฟฟา) ใหหนวยงาน เปนตน ใหสถาบันหรือหัวหนาหนวยงานและหัวหนาโครงการวิจัย
จัดทําขอตกลงเพิ่มเตมิสําหรับการดําเนนิงานโครงการวิจัยดังกลาวไดเทาที่ไมขัดหรอืแยงกับหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่เจาของเงินทุนโครงการวิจัยกําหนดไว 
 ขอ 22 โครงการวิจัย-งบภายนอกที่กําหนดใหสถาบันหรือหนวยงานเขาเปนผูรับทนุใน
สัญญารับทุนกับเจาของเงินทุนโครงการวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยจะตองจดัทําสัญญากับสถาบันหรือ
หนวยงานตามแบบสัญญาที่สถาบันกําหนด   โดยใหนาํขอตกลงเพิ่มเติมระหวางสถาบันหรือหนวยงาน
และหัวหนาโครงการวิจัยในการดําเนินงานโครงการวิจัยดังกลาว (ถามี) มากําหนดไวในสัญญาดวย 
 ขอ 23 โครงการวิจัย-งบภายนอกซึ่งเจาของเงนิทนุโครงการวิจัยกําหนดหลักเกณฑและ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทั้งการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะแลว ใหดําเนนิการตามหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขทีกํ่าหนดดังกลาว รวมทั้งขอกําหนดในสญัญาทีห่ัวหนาโครงการวิจัยจัดทํากับสถาบันหรือ
หนวยงานตามขอ 22 
 ขอ 24  โครงการวิจัย-งบภายนอกซึ่งเจาของเงนิทนุโครงการวิจัยไมไดกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินงานและการใชจายเงินไวเปนการเฉพาะ  ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับโครงการวิจัยจากแหลงเงนิทนุภายในที่กําหนดไวในหมวดที ่ 2 มาใชบังคับ 

หมวดที่ 4 
การรายงานผลดําเนินการโครงการวิจยั 

 ขอ 25  ทุกส้ินรอบระยะเวลาของปงบประมาณแผนดินและปงบประมาณเงินผลประโยชน   
ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัยทุกประเภทตามขอ 6 ที่ดําเนินการในชวง 
ระยะเวลาของปงบประมาณ โดยแสดงรายละเอียด ชื่อโครงการ  ชื่อเจาของโครงการ  วงเงินงบประมาณ  
(ระบุปงบประมาณ) ระยะเวลาดําเนินการ (แสดงระยะเวลาที่ขยายถามี)  ผลการดําเนินงานวิจัยและผล
การใชจายเงิน  (ยอดใชจายและยอดคงเหลือ)  ณ วันสิน้สุดรอบระยะเวลาของปงบประมาณนัน้ ๆ ของ 
แตละโครงการ    รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยงานในการตดิตามผลการปฏิบัติงานวิจัยแตละโครงการ  
ตามแบบที่สถาบันกําหนด 
 การจัดสงรายงานใหนําเสนอสถาบันผานสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที ่31 ตุลาคมของ
ทุกป (โดยแสดงผลการดําเนินงาน ณ 30 กันยายน)  
 
 
 



 
 หากหนวยงานใดไมสามารถจัดสงรายงานสรุปดงักลาวภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหแจง
ปญหาขอขัดของตอสถาบันตามกําหนดเวลาดังกลาว  พรอมทั้งระบรุะยะเวลาที่สามารถจัดสงรายงานให
สถาบันดวย 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 26  โครงการวิจัยที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจําป หรือ
เอกสารงบประมาณเงินผลประโยชนประจําปสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กอนปงบประมาณ พ.ศ.2548 
หรือโครงการวิจัยพิเศษที่ไดรบัอนุมัติใหดําเนินการกอนปงบประมาณ พ.ศ.2548 และยังดําเนนิการไม 
แลวเสร็จในวันทีร่ะเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงิน
อุดหนนุเพื่อการวิจัย พ.ศ.2544 บังคับใชตอไปโดยอนโุลมจนกวาจะดําเนนิการตามโครงการแลวเสร็จ 
                  
                               ประกาศ ณ วันที ่  1   ตุลาคม   พ.ศ. 2547 
 
 
     (ลงชื่อ)       กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
       (คุณหญงิกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
                                                                                      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                            นายกสภาสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


