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อาคาร๑๐๐ ปี  ศรีสุริยวงศ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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๒ 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าโครงการวิจัย 
งานสร๎างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ใหม่ ที่จะท าให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่สังคม ชุมชน  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ และได้รับการจัดสรรจากเงินกองทุนอุดหนุนงานวิจัย ดังนี้ 
 
๑. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย แบํงออกเป็น 3 งวด ดังนี้  
 

 

 
๒. การจ้างผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม  
      -   ผูว้ิจัยสามารถจัดจ้างได้เอง  
 
๓. งบประมาณอุดหนุนการวิจัย : งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัยต้องระบุ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในข้อเสนอโครงการวิจัย    เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่
ได้รับและมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและเก็บไว้แสดงกรณีได้รับการตรวจสอบ ดังนี้  
 

รายการ หลักฐาน 
๑. โครงการได้รับอนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการ
จํายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายใน 
พ.ศ.๒๕62 

๒. รายละเอียดการใช้เงิน ใบเสร็จและใบสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเบิกจ่าย
จริง 

 

 หมายเหตุ : ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  
 

๔. การติดตามและการประเมินผลการวิจัย 
 

รายการ การติดตามและประเมินผลการวิจัย 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามกํอนวันหมดสัญญา ๓๐ วัน 

โดยผู๎วิจัยสํงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
ตรวจกํอนเข๎าเลํม  หรือกรณีนักวิจัยไมํสามารถ
ด าเนินการตามสัญญา นักวิจัยสามารถท าบันทึก
เพ่ือขอขยายเวลาท าวิจัย โดย 

งวดที่  เงินทุนอุดหนุนวิจัย 
๑ ร๎อยละ 5๐ 
๒ ร๎อยละ ๓๐ 
๓ ร๎อยละ 2๐ 
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๓ 

 

๔. การติดตามและการประเมินผลการวิจัย (ต่อ) 
 

รายการ การติดตามและประเมินผลการวิจัย 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ต่อ) 

๑)  ขอขยายเวลาท าวิจัย โดยขอขยายเวลาได๎ 1 
ครั้งภายในระยะเวลาไมํเกิน ๖ เดือน หรือ 
๒)  ขอยุติการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ได๎รับทุน  
และคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลํงทุน
ภายในจากแหลํงทุนภายในที่ได๎รับไปแล๎ว  พร๎อม
ทั้งดอกเบี้ยร๎อยละ ๗.๕ ตํอปีนับตั้งแตํวันรับ
เงินงวดที่ ๑ จนถึงวันช าระเงินคืนทั้งหมด 
๓) ผู๎รับทุนไมํมีสิทธิขอเพ่ิมงบประมาณใน
โครงการวิจัยที่ได๎รับอนุมัติไปแล๎ว 

 
๕. การระงับโครงการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจํายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลํงทุนภายใน พ.ศ. 2562 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการวิจัยและการจํายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได๎รับจากงบประมาณแผํนดินโดยมหาวิทยาลัยและแหลํง
ทุนภายนอก พ.ศ. 2562 
 

รายการ การระงับโครงการวิจัย 
๑. กรณียังไม่ได้ด าเนินการ ระงับและคืนเงินทั้งหมดให้กับสถาบันวิจัยฯ 

ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการ 
๒. กรณีด าเนินการไปแล้วบางส่วน  ด าเนินการไปแล้วและคืนเงินส่วนที่เหลือพร้อม

บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล เพ่ือขออนุมัติจาก
อธิการบดี (ผู้วิจัยต้องคืนเงินทั้งหมดพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี) 

๓. สถาบันวิจัยฯ มีสิทธิระงับการให้ทุนและเรียก
เงินคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 

กรณีผู้วิจัยไม่ได้ด าเนินการ/ไม่ได้ปฏิบัติด้วยความ
เอาใจใส่/ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ 

 

หมายเหตุ :  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  สามารถของานวิจัยได้  ๒ เรื่องต่อปีงบประมาณ  โดย
เสนอโครงร่างเรื่องที่ ๒ ได้หลังจากเรื่องที่ ๑ ต้องผ่านขั้นตอนการส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีข้อ
แก้ไขจากแหล่งทุน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ 
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๔ 

 

อัตราการเบิกจ่าย 
 

หมวดค่าตอบแทน   
อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานวิจัย 

 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
๑. ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย  ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/วัน (ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ

โครงการวิจัย/โครงการ กรณีเบิกค่าตอบแทนแล้วไม่
สามารถเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้อีก) 

๒. ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานวิจัย  ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/วัน 
ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา  7  ชม.  ไมํเกินวันละวันละ  
300  บาท 
ปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา  3  ชัว่โมงครึ่งไมํเกินวันละ  150  
บาท 

๓. ค่าตอบแทนคณะผู้ด าเนินงานวิจัย 
(ประกอบด้วยหัวหน้าโครงการวิจัย   
ผู้ร่วมโครงการวิจัย ที่ปรึกษาโครงการ) 

ไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของโครงการวิจัย/โครงการ กรณี 
เบิกค่าตอบแทนแล้วไม่สามารถเบิกค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการได้อีก 

๔. ค่าตอบแทนคณะผู้ถูกทดลองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 

๕. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ไม่เกิน ๑๐๐ บาท/คน/วัน 
๖. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย 

ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน 

๗. ค่าตอบแทนผู้น าทางในการเก็บข้อมูล ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/วัน 
8. คําตอบแทนนักวิชาการ/ปราชญ์ท๎องถิ่น/

ผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
ไมํเกิน 1,๕๐๐ บาท/วัน 

9. คําตอบแทนวิทยากรในการประชุม 
    9.1 การบรรยาย 
    9.2 การอภิปราย 
    9.3 แบํงกลุํม 

 
ระดับต๎น/กลาง 600.-/ชม. 
ระดับสูง 800.-/ชม. 
วิทยากรมิใชํบุคลากรภาครัฐ ได๎อีก 1 เทํา 

 

หลักฐานที่ใช้ 
รายการ ๑-๒ เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง คือ 

๑. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน พร๎อมส าเนาบัตรประชาชนผู๎ปฏิบัติงาน  
๒. หลักฐานการจํายเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใบลงเวลา
ท างานแตํละวันพร๎อมลงนามผู๎ตรวจสอบ 

รายการ ๓-9 แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน พร๎อมส าเนาบัตรประชาชนผู๎ปฏิบัติงาน   
หนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร  หรือที่ปรึกษาโครงการและหนังสือตอบรับการเชิญ 
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๕ 

 

ทั้งนี้ คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการส าหรับผู๎ชํวยวิจัย ซึ่ง
ไมํมีสํวนรํวมในผลงานวิจัย มีอัตราเบิกจํายดังนี้  

 

อัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานวิจัยนอกเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการในวันหยุด  
 

รายการ อัตราการเบิกจ่าย 
๑. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ  
    (ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง) 

ชั่วโมงละ ๕๐ บาท 

๒. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด 
    (ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง) 

ชั่วโมงละ ๖๐ บาท 

 
 

หลักฐานที่ใช้ 
รายการ ๑-๒ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

๑. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน หรือ  
๒. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และใบลงเวลา
ท างานแต่ละวันพร้อมลงนามผู้ตรวจสอบ 

 
หมวดค่าใช้สอย 

อัตราค่าจ้าง 
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
1. คําจ๎างเหมาวิเคราะห์หรือประมวลหรือแปลผลข๎อมูล   
    โดยใช๎สถิติข้ันสูง 

ไมํเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง 

๒. คําจ๎างพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์/แบบสอบถาม 
    แบบวัดตําง ๆ  

ไมํเกิน ๒๐ บาท/หน๎า 

๓. คําจ๎างส าเนาแบบสอบถาม/แบบทดสอบ/แบบวัด/   
    ทบทวนวรรณกรรม 

ไมํเกิน ๕๐ สตางค์/หน๎า 

๔. คําจ๎างส าเนาและจัดท าเลํมรายงานฉบับสมบูรณ์ ไมํเกิน ๒,๐๐๐ บาท/โครงการ 
5. คําถอดเทป ไมํเกิน 300 บาท/ชม. 
5. คําจ๎างนักแสดงหรือนางร า รวมทั้งชุดการแตํงหรือ 
    เครื่องแตํงกาย ส าหรับงานวิจัย 

เบิกคําใช๎จํายตามจริง 

6. คําจ๎างท าสื่อดิจทัิล เบิกคําใช๎จํายตามจริง 
7. คําจ๎างจัดท าสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการ 
    - แผํนพับ 
    - โปสเตอร์ 

เบิกคําใช๎จํายตามจริง 

8. คําใช๎จํายในการเผยแพรํ หรือประชาสัมพันธ์งานของ 
    สํวนราชการ 

เบิกคําใช๎จํายตามจริง 

9. คําใช๎จํายในการจัดประชุมราชการ และการเดินทาง เบิกคําใช๎จํายตามจริง 
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๖ 

 

    ราชการ 
 

หมวดค่าใช้สอย 
อัตราค่าจ้าง (ต่อ) 
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
10. คําใช๎จํายในการจัดท าเว็บไซต์ และสํวนอ่ืนที่ 
      เกี่ยวข๎องในการจัดท าเว็บไซต์  

เบิกคําใช๎จํายตามจริง 

11. คําใช๎จํายในการใช๎สถานที่ชั่วคราวของสํวนราชการ 
      หรือหนํวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน 

เบิกคําใช๎จํายตามจริง 

 
 
 
หลักฐานที่ใช้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน ๔ อย่าง คือ  

๑. แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน หรือ  
๒. ใส่รายการ “ตามรายการ ที่ ๑-8” โดยใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ๒ อย่างดังนี้ 

๒.๑ ใบส าคัญรับเงิน ระบ ุนามของผู้วิจัยและชื่อหน่วยงาน หรือ 
      ๒.๒ บิลเงินสด ระบ ุนามของผู้วิจัยและชื่อหน่วยงาน 

3. รายการที่ 9 คําใช๎จํายในการจัดประชุมราชการ 
ประกอบด๎วย  1. โครงการจัดประชุม 2. ใบลงทะเบียนผู๎เข๎ารํวมประชุม 
กรณีมีวิทยากร และเบิกคําใช๎จําย  แนบหนังสือเชิญวิทยากร  และหนังสือตอบรับการเป็น
วิทยากร  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในฝึกอบรม  การจัดงานและการ
ประชุมระหวํางประเทศ พ.ศ.2549  
หลักเกณฑ์การจ่าย       
กรณีเบิกคําอาหารและคําเบรก (ตามประกาศหรือระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วย
คําใช๎จํายในฝึกอบรม  การจัดงานและการประชุมระหวํางประเทศ พ.ศ.2549 และพ.ศ. 
2555) ตามกรมบัญชีกลาง 
4. รายการที่ 10 คําใช๎จํายในการจัดท าเว็บไซต์ 

 ประกอบด๎วย สัญญาจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

5. รายการที่ 11 คําใช๎จํายในการใช๎สถานที่ชั่วคราว 
สถานที่ชั่วคราวของสํวนราชการหรือหนํวยงานอื่นของรัฐประกอบด๎วย หนังสือขอใช๎

สถานที่ และใบส าคัญรับเงินในการใช๎สถานที่ 
สถานที่ชั่วคราวของสํวนเอกชนประกอบด๎วย ใบส าคัญรับเงินในการใช๎สถานที่ 

 
 
ค่าเดินทาง 

     กรณี การด าเนินการวิจัยต้องมีการเดินทางเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
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๗ 

 

อัตราค่าพาหนะ 
๑. ยานพาหนะประจ าทาง เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  

รถโดยสารประจ าทาง หลักฐานที่ใช้ ตั๋วโดยสารรถประจ าทาง เขียนลงในหน้าของแบบฟอร์ม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ของรายการเดินทาง 

 

ประเภท ระดับ 
รถธรรมดา  ๑ ขึ้นไป 
รถปรับอากาศ ชั้น ๒ ๑ ขึ้นไป 
รถปรับอากาศ ชั้น ๑ ๑ ขึ้นไป 
รถปรับอากาศ ชั้น ๑ (ชนิดไม่เกิน ๒๔ ที่นั่ง) ๕ ขึ้นไป 

  
รถไฟ หลักฐานที่ใช้ ตั๋วรถไฟ  เขียนลงในหน้าของแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ของ

รายการเดินทาง   
 

ประเภท ระดับ 
รถธรรมดา  

ชั้น ๓ ๑-๒ 
ชั้น ๒  ๓ ขึ้นไป 

รถเร็ว  
ชั้น ๓ ๑-๒ 
ชั้น ๓ นั่งปรับอากาศ ๑-๒ 
ชั้น ๒ นั่งธรรมดา  ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งปรับอากาศ ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งนอนธรรมดา ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งนอนปรับอากาศ ๕ ขึ้นไป 

รถด่วน/รถด่วนพิเศษ  
ชั้น ๓  ๑-๒ 
ชั้น ๒ นั่งธรรมดา  ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งปรับอากาศ ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งนอนธรรมดา ๓ ขึ้นไป 
ชั้น ๒ นั่งนอนปรับอากาศ ๕ ขึ้นไป 
ชั้น ๑ นั่งนอนปรับอากาศ ๖ ขึ้นไป 
 
 

เครื่องบิน หลักฐานที่ใช้ ตั๋วเครื่องบิน หรือ boarding pass และใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน  
 

ประเภท ระดับ 
ชั้นประหยัด ๖ ขึ้นไป 
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๘ 

 

ชั้นธุรกิจ ๙ ขึ้นไป 
ชั้นหนึ่ง ๑๐ ขึ้นไป 
 

หมายเหตุ : 
      การเดินทางไปราชการ โดยเครื่องบินกรณีมีความเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็น ให้ขออนุมัติเป็นกรณี
พิเศษกับต้นสังกัดโดยชี้แจงเหตุผล  
 กรณีใช้รถส่วนตัว หลักฐานที่ใช๎ คือ ใบเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางพร๎อมบิลน้ ามัน ต๎องระบุทะเบียน
รถ ชื่อเจ๎าของรถ พร๎อมทั้งค านวณระยะทาง 
 รถจักรยานยนต์ ระยะทาง ๑ กิโลเมตรคิดเป็นจ านวนเงิน 2 บาท  
 รถยนต์  ระยะทาง ๑ กิโลเมตรคิดเป็นจ านวนเงิน ๔ บาท 
 กรณีที่ใช้รถราชการ ท าบันทึกขออนุมัติเดินทางผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบแบบฟอร์ม
การขอใช้รถและส าเนาของพนักงานขับรถ  
  กรณีเช่าเหมารถ ดังนี้  

๑. รถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า  ๔๐ ที่นั่ง คันละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อวัน  
๒. รถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า  ๑๑ ที่นั่ง คันละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อวัน  
๓. รถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า  ๔๐ ที่นั่ง คันละไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท ต่อวัน  
๔. รถยนต์ปรับอากาศความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ ที่นั่ง คันละไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท ต่อวัน  
๕. รถยนต์ปรับอากาศความจุน้อยกว่า  ๑๑ ที่นั่ง คันละไม่เกิน ๑,๘๐๐ บาท ต่อวัน  

 
อัตราค่าเช่าที่พัก (บาท/วัน/คน) 
ในประเทศ  

 

ระดับ อัตราเบิกจ่าย 
ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 

ระดับต๎น/กลาง (ระดับ๒-๘) ไมํเกิน 1,200/๑,๔๕๐ ไมํเกิน 750/๙๐๐ 
ระดับสูง (ระดับ ๙) ไมํเกิน 2,000/๒,๔๐๐ ไมํเกิน 1,110/๑,๓๐๐ 
 

ต่างประเทศ 
 

ระดับการฝึกอบรม 

อัตราเบิกจ่าย 
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ค่าเช่า
ห้องพักคน

เดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

ค่าเช่า
ห้องพักคน

เดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

ค่าเช่า
ห้องพักคน

เดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

๑. การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ก 

ไม่เกิน 
๘,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๙๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

๒. การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข 
และการฝึกอบรม

ไม่เกิน 
๖,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๒๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๘๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๔๐๐ 

ไม่เกิน 
๑,๗๐๐ 
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๙ 

 

บุคคลภายนอก 
หมายเหตุ : อัตราค่าเช่าที่พัก ในประเทศและต่างประเทศ 

 1. ค าสั่งไปราชการ  ระบุไปราชการก่ีวัน 
 2. ใบเสร็จค่าท่ีพัก (แนบ Folio (หรือใบแจ้งรายการเข้าพัก) ซึ่งจะระบุ ชื่อผู้เข้าพัก วันที่เข้า – ออก
จากที่พัก) 

อัตราค่าสาธารณูปโภค 
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
๑. คําไปรษณีย์ /คําอากรแสตมป์ เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 
๒. คําคืนทุนอุดหนุนร๎อยละ 10 (คําสาธารณูปโภค) ร๎อยละ ๑๐ /โครงการ 
 

หมายเหตุ  ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และหลักฐานที่ใช้ “ใบเสร็จรับเงิน” 
 

อัตราค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
๑. คําลงทะเบียน/คําธรรมเนียมการเผยแพรํผลงานวิจัย 
หรือผลงานสร๎างสรรค์ ในรูปแบบโปสเตอร์ในการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือวารสารวิชาการท่ียังไมํมี 
ชื่ออยูํในฐานข๎อมูล TCI 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

๒. คําลงทะเบียน/คําธรรมเนียมการเผยแพรํผลงานวิจัย 
หรือผลงานสร๎างสรรค์ท้ังในวารสารระดับชาติมีชื่ออยูํใน 
ฐานข๎อมูล TCI กลุํม1 / TCIกลุํม 2 และวารสารนานาชาติ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

 
 
 

หมายเหตุ :   
ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และหลักฐานที่ใช้ “ใบเสร็จรับเงิน” 
กรณี  ช าระค่าลงทะเบียนด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ให้แนบหลักฐานแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีออกโดยสถาบันการเงิน ณ วันที่ช าระค่าลงทะเบียน 

 
อัตราค่าอาหาร (บาท : วัน : คน) 

 
ระดับ อัตราเบิกจ่าย 

สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ครบทุกม้ือ ไม่ครบทุกม้ือ ครบทุกม้ือ ไม่ครบทุกม้ือ 

ระดับต๎น/กลาง (ระดับ๒-๘) ไมํเกิน 
500/600 

ไมํเกิน 
300/400 

ไมํเกิน 
800/950 

ไมํเกิน 
600/700 

ระดับสูง (ระดับ ๙) ไมํเกิน 
700/850 

ไมํเกิน 
500/600 

ไมํเกิน 
1,000/1,200 

ไมํเกิน 
700/850 
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๑๐ 

 

 
 
 
หมายเหตุ : 

1. อัตราเบิกจํายจากระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วย คําใช๎จํายในการฝึกอบรม  การจัดงานและ
การประชุมระหวํางประเทศ พ.ศ. 2549 ตามกรมบัญชีกลาง 
2. การเบิกคําอาหารวํางไมํมีในระเบียบแตํ เบิกจํายได๎ไมํเกิน 30-35 บาทตํอมื้อ ส าหรับสถานที่
ราชการ และเบิกจํายได๎ไมํเกิน 50 บาทตํอม้ือ ส าหรับสถานที่เอกชน 
3.  แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน พร๎อมส าเนาบัตรประชาชน     

 
หมวดค่าวัสด ุ

อัตราค่าวัสดุ   
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
1. คําวัสดุในการวิจัยทางงานสร๎างสรรค์ เชํน 
- สีน้ ามันหรือสีอะคริลิค   
- ขาตั้งวาดรูป  
- พํูกัน 
- แผํนไม๎  
- ทองค าเปลว  
- ผ๎าใบ canvas)  
- เฟรมไม๎เพ่ือขึงงานผลงานจิตรกรรม ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

2. คําวัสดุส านักงาน  เชํน 
- กระดาษขาวและกระดาษสี 
- หมึกปริ้น 
- ซองใสํเอกสารสีน้ าตาล 
- ซองจดหมาย ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

3. คําวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 
4. คําวัสดุบรรจุภัณฑ์ เชํน 
- ถุงสุญญากาศ  
- ถุงอะลูมิเนียมฟอยส์  
- กลํองพลาสติกบรรจุอาหารสูญญากาศ ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

5. คําวัสดุในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เชํน 
- สารเคมี   
- อาหารเลี้ยงเชื้อและสารมาตรฐานตํางๆ 
- อาหารสด /ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในการทดลอง 
- เชื้อในการทดลอง 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

6. คําอุปกรณ์ที่ใช๎ในการทดลอง  เชํน เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 
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- ขวดแก๎ว  /  หลอดแก๎ว 
- ถุงร๎อน/ถุงใส 
- กระดาษ label /ลังกระดาษลูกฟูก ฯลฯ 
 

อัตราค่าวัสดุ  (ต่อ) 
 

รายการ อัตราเบิกจ่าย 
7. คําวัตถุดิบ  สํวนผสม  และบรรจุภัณฑ์ขนมไทย เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 
8. คําวัสดุใช๎สอยส าหรับการทดสอบทางประสาท 
สัมผัส  เชํน แบบทดสอบชิม  ถ๎วยชิม  กระดาษเช็ด
ปาก  แก๎วน้ าพลาสติก ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

9. คําวัสดุทางการเกษตร เชํน ดิน ต๎นกล๎าที่ใช๎การ
ทดลอง  ปุ๋ย  ไม๎  สังกะสี  อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการท าโรง
เพาะจ า ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

10. คําวัสดุทางดนตรี เชํน อุปกรณ์ท่ีราคาไมํแพง 
ฯลฯ 

เบิกจํายได๎ตามท่ีจํายจริง 

11. คําวัสดุคงทนถาวรที่มีราคาตํอหนํวย หรือตํอชุด ไมํเกิน ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงคําใช๎จํายที่ต๎องช าระ
พร๎อมกัน เชํน คําขนสํง คําภาษี คําประกันภัย  
คําติดตั้ง 

12. คําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตํอหนํวยหรือ
ตํอชุด 

วงเงินไมํเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

13. คําประกอบดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไมํเกิน ๕,๐๐๐ บาท  
ที่ดินหรือสิ่งกํอสร๎าง ที่มีวงเงินไมํเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

14. คําประกอบดัดแปลง ตํอเติม หรือปรับปรุง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

วงเงินไมํเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

15. คําซํอมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให๎สามารถ
ใช๎งานได๎ตามปกติ 

วงเงินไมํเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ :  

รายการที่ ๑-10   ให๎เบิกจํายได๎ตามที่จํายจริง และหลักฐานที่ใช๎ “ใบเสร็จรับเงิน”  
รายการ ที่ 11-15  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๑๒ 

 

 
 
 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

 

งวดที่ ๑ 
จ านวนไม่เกินร้อยละ 50  
ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ 

งวดที่ ๒ 
จ านวนไม่เกินร้อยละ 30  

ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติและ
หลังจากด าเนินการวิจัยไป

จนถึงการสร้างเครื่องมือหรือ
ทดลอง 

งวดที่ ๓ 
จ านวนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
หลังด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 

 

- ใบส าคัญรับเงินงวดที่ 1 
จ านวน 1 ชุด 

- แบบรายงานความก๎าวหน๎า  
(แบบ ว.๖) จ านวน 1 ชุด 

- ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 3
จ านวน 1 ชุด 

- แบบเสนองบประมาณเงินทุน  
(แบบ ว.๒) จ านวน 1 ชุด 

- ใบส าคัญรับเงิน งวดที่ 2
จ านวน 1 ชุด 

- แบบเสนองบประมาณเงินทุน  
(แบบ ว.๒) จ านวน 1 ชุด 

- แบบสัญญาการเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลํง
ทุนภายใน  
(แบบ ว.๔/๑) จ านวน 2 ชุด 

- แบบเสนองบประมาณเงินทุน  
(แบบ ว.๒) จ านวน 1 ชุด 

- แบบสัญญาการเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลํง
ทุนภายใน  
(แบบ ว.๔/3) จ านวน 2 ชุด 

 - แบบสัญญาการเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลํง
ทุนภายใน  
(แบบ ว.๔/2) จ านวน 2 ชุด 

- ส าเนาใบเสร็จคําคืนอุดหนุน 
ร๎อยละ 10  

  - แบบเอกสารสรุปคําใช๎จําย  
  - หลักฐานทางการเงินที่

สอดคล๎องกับระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ระบุใน
รายงานฉบับสมบูรณ์และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หรือระเบียบอ่ืนใดที่เก่ียวข๎อง 

  - รายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน
๑ เลํม (พร๎อมไฟล์) 

  - หลักฐานแสดงการตอบรับการ
ตีพิมพ์และ/หรือผลงานที่ได๎รับ
การตีพิมพ์แล๎วให๎ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลส าเร็จ
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เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ต่อ) 

 

 
หมายเหตุ 
 1. เมื่อทราบวํางบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติทุนอุดหนุการวิจัยจากแหลํงทุนภายใน  ไมํสอดคล๎องกับ 
การด าเนินการเบิกจํายหรือมีการเบิกจํายข๎ามหมวดรายการ   ขอให๎นักวิจัยท าบันทึกข๎อความ เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงการใช๎งบประมาณเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  เรียนถึงอธิการบดี   กํอนการใช๎เงินข๎ามหมวด
รายการ  มิฉะนั้น จะไมํสามารถท าการเบิกจํายได๎    
 2. เมื่อทราบวําต๎องมีการเบิกจํายคําตอบแทนวิทยากร/ผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านตําง ๆ  เกินจากอัตรา
ที่ก าหนดไว๎  ขอให๎นักวิจัยท าบันทึกข๎อความ   เรื่อง  ขอเบิกจํายเกินจากอัตราที่ก าหนด   เรียนอธิการบดี   
กํอนการใช๎เงินรายการ  มิฉะนั้น จะไมํสามารถท าการเบิกจํายได๎ 
 
      ผู้จัดท า   

    อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน 
    นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์        

โครงการวิจัยที่ได๎รับทุนอุดหนุน
จากแหลํงทุนภายใน พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน 2 ชุด 

งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ 
  - เอกสารน าสํงการน าไปใช๎

ประโยชน์ (บุคคลภายนอก
เทํานั้น) 

  - ผู๎รับทุนต๎องรับผิดชอบใน 
การเก็บหลักฐานทางการเงิน
พร๎อมให๎ตรวจสอบและ
รับผิดชอบตํอผลของการ
ตรวจสอบใน กรณีที่มีการร๎อง
ขอจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
- (นักศึกษา) สํงใบเสร็จ
คําใช๎จํายทั้งหมดของโครงการ
ตามวงเงินที่อนุมัติ (ใบเสร็จตัว
จริง) 
- (อาจารย์/บุคลากรสาย
สนับสนุน) ใบเสร็จคําใช๎จําย
ทั้งหมดของโครงการเก็บไว๎ที่
อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน
(ใบเสร็จตัวจริง) 
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