
“กระบวนการเบกิจา่ยเงนิทนุวจิยั”

โดย 
ส ำนักงำนบรกิำรกำรวจัิย
งำนคลัง ส ำนักงำนคณบดี
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งำนทรัพยำกรบคุคล ส ำนักงำนคณบดี

วนัที ่4 ตลุำคม 2561 
ณ หอ้งประชมุประตำป  สงิหศวิำนนท ์อำคำรรำชนครนิทร ์คณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น



การบรหิารเงนิอดุหนุนการวจิยั
ม. มหดิล ณ ปจัจบุนั

นำงพรพมิล  อดมัส์
หวัหนำ้ส ำนักงำนบรกิำรกำรวจัิย

“ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัมหดิล 
วำ่ดว้ยกำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจิัย พ.ศ. 2560”



ขอ้บังคับ / ประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้บังคบัมหำวทิยำลัยมหดิลวำ่ดว้ยกำรบรหิำร
เงนิอดุหนุนกำรวจัิย พ.ศ. 2560

ประกำศคณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น 
เรือ่ง อตัรำกำรเก็บคำ่ธรรมเนยีมพัฒนำกำรวจัิย

ของคณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น พ.ศ. 2552



สำระส ำคญั

(ขอ้บงัคบัขอ้ที ่6) วัตถปุระสงค์
1) เพือ่ใหก้ำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยของมหำวทิยำลยั
ด ำเนนิไปอยำ่งคลอ่งตวั มปีระสทิธภิำพ โปรง่ใส ควบคมุหดและตรวจสอบได ้
2) เพือ่ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยทีเ่อือ้
ตอ่กำรสง่เสรมิกำรวจัิย
3) เพือ่ใหม้หำวทิยำลยั สว่นงำน และแหลง่ทนุ สำมำรถตรวจสอบ
กำรใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนกำรวจัิย ตดิตำมควำมกำ้วหนำ้และผลสมัฤทธิ์
ของโครงกำรวจัิยทีไ่ดต้ำมวัตถปุระสงคข์องโครงกำรวจัิยและขอ้ตกลงของโครงกำรวจัิยนัน้
4) เพือ่ใหม้หำวทิยำลยัและสว่นงำนมขีอ้มลูกำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยทีเ่ป็นระบบ 
เพือ่ใชใ้นกำรวเิครำะหแ์ละวำงแผนพัฒนำกำรวจัิยของมหำวทิยำลยั

ขอ้บงัคับมหำวทิยำลัยมหดิล 
วำ่ดว้ยกำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิย พ.ศ. 2560



(ขอ้บงัคับขอ้ที ่7)
เงนิอดุหนนุการวจิยัม ี4 ประเภท

1) จากเงนิงบประมาณแผน่ดนิ

2) จากเงนิรายไดม้หาวทิยาลยั

3) จากเงนิรายไดส้ว่นงาน (คณะฯ)

4) จากแหลง่ทนุภายนอกมหาวทิยาลยั

4.1) แหลง่ทนุภำยนอกในประเทศ

4.2) แหลง่ทนุตำ่งประเทศ

4.3) เงนิบรจิำคจำกมลูนธิหิรอืสมำคมทีไ่มแ่สวงหำผลก ำไร

* แตไ่มร่วมถงึแหลง่เงนิภำยนอกทีว่ำ่จำ้งใหม้หำวทิยำลยั
หรอืบคุลำกรของมหำวทิยำลยัท ำกำรวจัิยหรอืบรกิำร
วชิำกำร



(ขอ้บงัคับขอ้ที ่9)
ใหม้หำวทิยำลัยและสว่นงำนจัดใหม้ ี
“หน่วยบรหิำรงำนวจัิย” เพือ่บรหิำรเงนิอดุหนุน
กำรวจัิยของมหำวทิยำลัยและของสว่นงำน

1) รับและจำ่ยเงนิอดุหนุนกำรวจัิย
2) ควบคมุและตรวจสอบกำรใชจ้ำ่ยเงนิอดุหนุนกำรวจัิย
3) จัดท ำบญัชรีำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยของโครงกำรวจัิย 
รวมทัง้กำรด ำเนนิกำรดำ้นภำษีตำ่งๆ ใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น
4) จัดเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนกำรเบกิจำ่ยไวเ้พือ่
ตรวจสอบเป็นระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่สบิปี
5) อืน่ๆ ตำมทีม่หำวทิยำลัยและสว่นงำนมอบหมำย



หน่วยบรหิำรงำนวจัิยของคณะฯ 

งำน
ทรัพยำกร
บคุคล

ORS

งำนพัสดุ

งำนคลัง

OPS



(ขอ้บงัคบัขอ้ที ่13)
วธิกีำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยตำมขอ้บงัคบัขอ้ที ่7
(1) เงนิงบประมำณแผน่ดนิ (2) เงนิรำยไดม้หำวทิยำลยั (3) เงนิรำยไดส้ว่นงำน

1) ใหส้ว่นงำนก ำหนดหน่วยบรหิำรงำนวจัิย เป็นผูบ้รหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยหรอือำจใหห้ัวหนำ้โครงกำรเป็นผูบ้รหิำรแทน
กรณีทีม่กีำรขอ ทัง้นีต้อ้งบรหิำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้บังคับนี้

2) หัวหนำ้โครงกำรยมืเงนิเพือ่ใชจ้ำ่ยในโครงกำรและน ำเงนิทีไ่ดรั้บไปเปิดบัญชโีครงกำร ก ำหนดผูม้อี ำนำจสัง่จำ่ยไมน่อ้ย
กวำ่สองในสำมคน

3) กำรเบกิจำ่ยตอ้งเป็นไปตำมวตัถปุระสงคแ์ละหมวดรำยจำ่ยในงบประมำณของโครงกำรวจัิยและเป็นไปตำมทีร่ะบใุน
สญัญำรับทนุ กรณีมคีำ่ตอบแทนหรอืเงนิเดอืนใหม้หำวทิยำลัยตัดเงนิคำ่ตอบแทนหรอืเงนิเดอืน (Pay roll) และหักภำษี 
ณ ทีจ่ำ่ยใหถ้กูตอ้งเพือ่น ำสง่สรรพำกร ส ำหรับคำ่ตอบแทนบคุคลภำยนอกใหจ้ำ่ยผำ่นระบบกำรเงนิหรอืยมืเงนิของ
มหำวทิยำลัยหรอืสว่นงำน

4) อัตรำเงนิเดอืน คำ่ตอบแทน และคำ่ใชส้อย ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลัย กรณีทีม่กีำรจำ้งบคุคลทีม่ไิดส้งักัด
มหำวทิยำลัยเป็นลกูจำ้งในโครงกำรโดยใชเ้งนิจำ้งจำกโครงกำรวจัิยใหม้คี ำสัง่จำ้งจำกสว่นงำนตน้สงักัดของหัวหนำ้
โครงกำรวจัิย หรอืจำกมหำวทิยำลัยแลว้แตก่รณี โดยระบรุะยะเวลำกำรจำ้งตัง้แตเ่ริม่จนสิน้สดุโครงกำรวจัิยใหช้ดัเจน

5) คำ่วสัด ุและคำ่ใชส้อยทีไ่มไ่ดก้ ำหนดในขอ้ 4 ใหจ้ำ่ยตำมจรงิตำมกรอบงบประมำณทีไ่ดรั้บอนุมัต ิและใหด้ ำเนนิกำรตำม
ขอ้บังคับมหำวทิยำลัยมหดิล วำ่ดว้ยกำรพัสดุ

6) กำรจัดหำครภัุณฑใ์หจั้ดหำตำมรำยงำนงบประมำณทีแ่หลง่ทนุเห็นชอบ ใหห้ัวหนำ้สว่นงำนหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยเป็นผู ้
มอี ำนำจอนุมัตใินวงเงนิและรำยกำรงบประมำณทีไ่ดรั้บ ใหห้ัวหนำ้โครงกำรประสำนงำนกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตำมกระบวนกำร
จัดหำ

7) กรณีมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรใชเ้งนิสำมำรถเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่เป็นประโยชนแ์กก่ำรด ำเนนิกำรของ
โครงกำรวจัิย ทัง้นีก้ำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วตอ้งไมท่ ำใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงกำรลดลงในสำระส ำคัญ



ใหด้ ำเนนิกำรตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนั
ไวร้ะหวำ่งมหำวทิยำลัยและแหลง่ทนุ

กำรด ำเนนิกำรทีไ่มไ่ดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหวำ่ง
มหำวทิยำลัยและแหลง่ทนุ ใหน้ ำควำมในขอ้ 10 
ขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 13 มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม

(ขอ้บงัคบัขอ้ที ่15)
วธิกีำรบรหิำรเงนิอดุหนุนกำรวจัิยตำมขอ้บงัคบัขอ้ที ่7
(4) เงนิทนุวจัิยจำกภำยนอกมหำวทิยำลัย



(ขอ้บงัคบัขอ้ที ่17) 
ใหห้วัหนำ้โครงกำรสง่รำยงำนวจัิยเสนอ
แหลง่ทนุ ดงันี้
1) รำยงำนควำมกำ้วหนำ้โครงกำรวจัิยทกุหกเดอืน 

และเมือ่สิน้สดุโครงกำรวจัิย

2) รำยงำนกำรวจัิยฉบับสมบรูณ์

3) ผลงำนวจัิยทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรในประเทศ
หรอืตำ่งประเทศ (ถำ้ม)ี

4) ผลงำนวจัิยทีเ่ผยแพรใ่นเอกสำรทีเ่ป็นทีย่อมรับใน
วงวชิำกำร (ถำ้ม)ี

กรณีแหลง่ทนุก ำหนดวธิกีำรรำยงำนวจัิยเป็นอยำ่งอืน่ ใหห้วัหนำ้โครงกำรวจัิย
ด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีแ่หลง่ทนุก ำหนด



ขอ้บงัคบัขอ้ที ่18 กรณีทีส่ว่นงำนใหห้วัหนำ้โครงกำรวจัิย
ทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนุนกำรวจัิยไปบรหิำรเอง จะตอ้งมนัีกบญัชี
เป็นผูค้วบคมุบญัชโีครงกำร

ขอ้บงัคบัขอ้ 24 เงนิอดุหนุนกำรวจัิยทีม่หำวทิยำลัย 
สว่นงำน หรอืหวัหนำ้โครงกำรวจัิยไดรั้บกอ่นขอ้ทีบ่งัคบันี้
ใชบ้งัคบั อำจขอปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิตำม
ระยะเวลำทีเ่หมำะสม หรอืจนวำ่จะสิน้สดุโครงกำรวจัิย แต่
ทัง้นีต้อ้งไมเ่กนิสองปีหลังจำกทีข่อ้บงัคบัมผีลบงัคบัใช ้
(18 ม.ค. 60 – 17 ม.ค. 62)



ประกำศคณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น
เรือ่ง อตัรกำรเก็บคำ่ธรรมเนยีมพัฒนำกำรวจัิย
ของคณะเวชศำสตรเ์ขตรอ้น พ.ศ. 2552

เพือ่ใชพั้ฒนำสิง่เอือ้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำวจัิย 
กำรบรหิำรงำนวจัิยและพัฒนำบคุลำกรของ
มหำวทิยำลัยมหดิล

อตัรำรอ้ยละ 14
-จัดเก็บเขำ้มหำวทิยำลัย รอ้ยละ 4

-จัดเก็บเขำ้คณะฯ รอ้ยละ 10 

หรอืตำมทีแ่หลง่ทนุก ำหนด


