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คำนำ 

 

การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ไดเกิดโครงสรางใหมที่สำคัญ ไดแก 1) 
หนวยงานดานนโยบายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ ววน. มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ โดยมี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 
เปนสำนักงานเลขานุการของสภานโยบายฯ และมีสำนักงานสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ทำ
หนาที่จัดทำแผน ววน. เสนอสภานโยบาย ผานสอวช. และทำหนาที่จัดสรรงบประมาณดานววน. รวมถึงการหนุนเสริม
ความเขมแข็งของหนวยงานในระบบววน. 2) หนวยงานดานการใหทุน มี 7 หนวย คือ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส). และเกิด PMU ใหม ดาน Area-based development (PMU:A) หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนาระดบัพ้ืนที่ (บพท.) ดาน Brainpower (PMU:B) หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และ
ทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) และดาน Competitiveness (PMU:C) 
หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) 

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีภารกิจจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาชุมชน หรือทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการรายใหม ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การใหทุนดังกลาวมุงเนนการสนับสนุน
แผนงานที่มีความรวมมือผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญ ผูใชประโยชนในพื้นที่ ไดแก ภาควิชาการ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
ภาคราชการ จังหวัด องคปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานฟงกชัน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เปนสำคัญ  

บพท. มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดทำงานบริหารจัดการงานวิจัยรวมกับนักวิจัยทุกทานใหบรรลุเปาหมายตาม
ท่ีตั้งไวและนำไปสูการใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาประเทศในท่ีสุด อนึ่งเพ่ือใหการทำงานเปนไปโดยราบรื่น จึงไดจัดทำ
คูมือบริหารโครงการและนวัตกรรมขึ้น เพื่อใหทานใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ ่งประกอบดวย การอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการตางๆ ที ่ใชในการบริหารการเงินและพัสดุของ
โครงการที่ไดรับทุนจากบพท. ใหมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน สิ่งที่พึง
คาดหมายได รวมทั้งเจตนารมณและเหตุผลของการที่กำหนดใหมีขั้นตอนและกระบวนการดังกลาว เพ่ือวาในที่สุดแลว
ประเทศไทยจะมีระบบบริหารวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดโดยกลไกสาธารณะ  อันจะทำ
ใหสาธารณชนมั่นใจไดวา เงินภาษีอากรที่นำมาใชลงทุนวิจัยนี้ จะกอผลตอสังคมอยางคุมคาและมีประสิทธิผลอยาง
แทจริง 
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คูมือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 

 

จากหลักเกณฑคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนของ

หนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 ลง

วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ขอที่ 6 กำหนดไววา “การเบิกจายและการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อใชสำหรับโครงการ

ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่หนวยบริหารและจัดการทุนสนับสนุนใหผูรับทุน ใหเปนไปตามอัตราหรือ

หลักเกณฑของหนวยบริหารและจัดการทุนกำหนด หรือใชระเบียบ หลักเกณฑ ขอกำหนด แนวปฏิบัติของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยอนุโลม” ในการนี้ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  

จึงกำหนดใหหนวยงานที่รับทุนอุดหนุนจาก บพท. ตองใชระเบียบ หลักเกณฑ ขอกำหนด แนวปฏิบัติ ตามคูมือการ

บริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับนี้ 

สำหรับแนวทางบริหารจัดการเงินและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหเปนไปอยางคลองตัว และเอื้อตอการ

ดำเนินงานของโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น บพท. มอบความไววางใจใหกับผูรับทุนเปนผู

กำกับดูแลการเงินของโครงการวิจัยใหเปนไปตามเกณฑที ่กำหนด คำนึงถึง “หลักการและเหตุผล ประหยัดและ

จำเปน” ภายใตแผนงานและประมาณท่ีไดรับการจัดสรร โดยมีหลักฐานใชจายจริง โปรงใสและตรวจสอบได  

เพ่ือใหการดำเนินโครงการวิจัยของทานเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียด

กอน และเก็บคูมือนี้ไวใชประโยชนในระหวางการดำเนินงานวิจัย และหากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ

มายัง หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ pmuaunit@gmail.com 

 

สัญญาการสนับสนุนทุนวจิัย 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนบรรทัดฐานใชอางอิงพันธะการทำงานรวมกันระหวางผูใหทุน ผูรวมทุน ผูรับทุน และ

นักวิจัย ในสวนสัญญาจะปรากฏเงื่อนไขตางๆ สิ่งสำคัญคือขอตกลงที่ระบุ วัตถุประสงค Output และระยะเวลา  

เพราะเปนเงื่อนไขท่ีทุกฝายใหความเห็นชอบไวและเปนสิ่งที่นักวิจัยตองทำใหไดตามท่ีคาดหวัง   

ขอพึงปฏิบัติ อานสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาใหเขาใจวาตนเองมีพันธะสงมอบสิ่งที่คูสัญญาคาดหวัง

อะไรบาง และตองระมัดระวังไมใหละเมิดเงื่อนไขที่สำคัญ   อาทิ การรักษาความลับ  แนวปฏิบัติทางการเงิน  บัญชี  

และพัสดุ  

เมื่อทานไดรับสัญญาการใหทุนแลว โปรดตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร ซึ่งควรจะประกอบดวย

สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้  

1. หนังสือแจงการอนุมัติทนุ และผูประสานงานของหนวย บพท. (ถามี) 

2. คูมือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 1 เลม  

3. สัญญาการใหทุนวิจัย จำนวน 2-4 ฉบับ หรือ มากกวาขึ้นอยูกับจำนวนคูสัญญา 
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4. เอกสารแนบ ซึ่งเปนการสรุปขอเสนอโครงการ รายชื่อผูทำงานในโครงการ รายละเอียดเก่ียวกับ

การจัดทำรายงานความกาวหนารายงานการเงนิ รูปแบบการเสนอผลงานของโครงการ 

5. หนังสือถึงผูจัดการธนาคารเพ่ือขอเปดบัญชีธนาคาร (ถามี)      

เมื่อทานไดรับเอกสารดังกลาวครบถวนแลว โปรดดำเนินการดังตอไปนี้  

ใหผูมีอำนาจลงนาม 

 บพท. จะจัดสงเอกสารทั้งหมดไปยังหัวหนาหนวยงานตนสังกัดผูมีอำนาจลงนามในฐานะผูรับทุนโดยผาน

หัวหนาโครงการวิจัย ดังนั้นโปรดอานและทำความเขาใจในสาระสำคัญของสัญญาดังกลาว เพื่อลงนามในสัญญาทุก

ฉบับในฐานะ “ผูรับทุน” และทานในฐานะหัวหนาโครงการ โปรดลงนามในสัญญาในฐานะ “พยานผูรับทุน” และใน

กรณีที่มีผูรวมสนับสนุนทุน ขอใหหัวหนาโครงการวิจัยโปรดประสานงานกับผูรวมทุน เพื่อดำเนินการเรื่องของการลง

นามในสัญญาทุกฉบับในฐานะ “ผูรวมทุน” พรอมพยานผูรวมทุน  

การเปดบัญชีธนาคาร ผูรับทุนดำเนินการเปดบัญชีในนามของหนวยงานตนสังกัดเพื่อรับงบประมาณ
เฉพาะจาก บพท.  ดานการเบิกจายเงินใหกับหัวหนาโครงการวิจัยขึ้นกับระเบียบของตนสังกัดของหัวหนาโครงการ 
โดยการโอนเงินและเบิกจายจะตองดำเนินการโดยเร็ว ไมกอใหเกิดความลาชาตอการดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจจะให
หัวหนาโครงการวิจัยเปดบัญชีแยกตางหากสำหรับใชดำเนินโครงการวิจัยก็ไดโดยใชรหัสสัญญาเปนการคุมบัญชี
โครงการ ทั้งน้ีเพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได จึงควรมีผูมีอำนาจสั่งจายอยางนอย 3 คน อนึ่งการเปดบัญชีสำหรับ
รับโอนเงินนี้จะตองตรวจสอบได เม่ือมีเงินคงเหลือ พรอมดอกเบี้ยของโครงการจะตองรายงานใหกับ บพท. ทราบและ
ตองโอนเงินคงเหลือพรอมดอกเบ้ียของโครงการคืน บพท. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. 

สำหรับกรณีมีหลายโครงการยอยที่มีนักวิจัยมาจากหลายสถาบัน ขอใหคณะนักวิจัยตกลงกันและแจงใหกับ
บพท. ทราบ และหากจำเปนตองมีการเปดบัญชีแยกตางหากเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ ขอใหสำเนาหนาบัญชีที่
รับโอนเงินงบประมาณทุกบัญชีใหแก บพท.ทราบ 

 

สิ่งทีไ่มควรปฏิบัติ 

1. กรณีหากเปดบัญชีไมวาจะเปนบัญชีหลักหรือบัญชีอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัยโดยใชชื่อ
บัญชีโครงการเปนชื่อหัวหนาโครงการหรือบุคคลอ่ืนในลักษณะบัญชีสวนบุคคล 

2. การโอนยายเงินในบัญชีที่แจงไวไปยังบัญชีอ่ืนในลักษณะของการใชบัญชีหลักเปนทางผานโดย
ไมไดแจง บพท.ฯ กอน   

3. การฝาก ถอน เงิน อื่นที่ไมเก่ียวของกับโครงการในบัญชีของโครงการ 

4. การขอมีบัตร ATM ในบัญชีหลักของโครงการ 
 

การสงเอกสารกลับมายัง บพท. 

เมื่อทานไดดำเนินการลงนามในสัญญารับทุนเรียบรอยแลว  โปรดถายสำเนาสมุดบัญชีหนาแรก ซึ่งปรากฏชื่อ

บัญชีและหมายเลขบัญชีชัดเจน สงมายัง บพท. พรอมกับเอกสารสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบรอยแลว  

โปรดสงเอกสาร โดยจดหมายลงทะเบียน หรอื EMS  เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดสง  หากทานไมไดรับ
เงินโครงการของทานภายใน 2 สัปดาห หลังจากสงเอกสารคืน บพท. แลว โปรดติดตอกลับมายัง บพท. โดยดวน 
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การจัดหาเจาหนาที่ชวยโครงการ (ถามี)   

ในกรณทีี่โครงการไดรับอนุมัติใหจัดจางเจาหนาที่เพื่อชวยการดำเนินงานโครงการ โปรดดำเนินการโดยเร็ว 
ท้ังนี้มีขอแนะนำดังน้ี 

1. หากหนวยงานของทานมีวิธีจางเจาหนาที่อยูแลว อาจใชเกณฑเดยีวกันนั้นในการจางเจาหนาท่ีเพ่ือเปน
ผูชวยในการทำวิจัยได ทั้งนี้อัตราเงนิเดือนตองไมสูงกวาเกณฑท่ี บพท.กำหนด 

2. ถาหนวยงานของทานยังไมมีวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนหรืออาจไมสะดวกในการปฏิบัติตามก็สามารถใช
แนวทาง ดังนี้  

1) กรณีผูชวยวิจัย ใหจางในอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน โดย
อัตราเงินเดือนเทากับอัตราเงินเดือนของราชการตามคุณวุฒิ บวกเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 30 (เพิ่มได
ตามจำนวนปที่เคยทำงานในเรื่องที่เก่ียวของกับงานที่จะทำในโครงการ) 

2) การคิดอัตราเงินเดือนของนิสิตนักศึกษาที่ชวยงานวิจัย  ใหคิดตามปริญญาที่ไดรับแลวในขณะนั้น  
เชน นิสิตปริญญาโทการคิดอัตราเงินเดือนใหใชฐานเงนิเดือนปริญญาตรีเปนตัวตั้ง (เพราะวายังไมได
รับปริญญาโท) เปนตน 

3) หากเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา ก็ใหจายเงินเดือนเปนรายเดือนตามอัตราที่กำหนด  แตหากเปน
นิสิต  นักศึกษาหรือทำงานไมเต็มเวลา  ใหจายตามสัดสวนของเวลาที่ใชในการทำงาน เชน ทำงาน
ครึ่งเวลา ก็ใหนำเงินเดือนที ่คำนวณไดคูณดวย 0.5 หรือหากทำงาน 30%  ของเวลา ก็ใชอัตรา
เงินเดือนคูณดวย 0.3 เปนตน     
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คูมือการบริหารการเงินและพัสดุ 
 

โดยหลักการ คือ ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบที่จะตองดูแลระบบการเงินและบัญชีของ
โครงการใหถูกตองเรียบรอย และตองคอยตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของอยูเสมอวาเปนไปอยาง
ซื่อสัตยและตรงไปตรงมา และไมมีความไมชอบมาพากลเกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบบัญชีและสถานการณทางการเงิน
ของโครงการทุกเดือน และมีการตรวจสอบโดยไมกำหนดลวงหนา (Spot Check) เปนครั้งคราว 

หลักการในการใชจายเงินของโครงการ คอื การมอบความไววางใจใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการใชดุลยพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยอมเปนความรับผิดชอบ หากพบในภายหลังวามีการใชจายเงินโดยไมสมควร ซ่ึง
ผูรับทุนจะตองใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญาเพื่อดำเนนิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยตามสัญญา
เทานั้นและจะตองใชอยางประหยัดและเหมาะสม ตามระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของ บพท. ตลอดจน
จัดเตรียมหลักฐานการรับและการจายเงินของโครงการวิจัยใหถูกตองครบถวน เพื่อให บพท. ตรวจสอบไดทุก 6 
เดือน หรือตามท่ี บพท. เห็นสมควร รวมถึงจะตองรายงานในระบบฐานขอมูลกลางตามที่ บพท. กำหนดดวย ในกรณี
ท่ีเกิดปญหาซึ่งตองพิจารณาวาการใชเงินเพ่ือดำเนินการของโครงการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
ทุกฝายตกลงให บพท.เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” การไมปฏิบัติตามแนวทางนี้อยางครบถวน ถือวาเปนการไมปฏิบัติตาม
สัญญา ซึ่งผูใหทุน (บพท.) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได หากแตโครงการสามารถเสนอขอปรับคาใชจายได เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจากเดิม อยางไรก็ดี การใหความยืดหยุนจะตองไปควบคูกับความมีวินัยในการใช
จายเงินและการตรวจสอบได 

หัวหนาโครงการตองเรียนรูและสามารถเขาใจรายงานการเงินอยางงายได และเขาใจความหมายของ 

 รายได เชน เงินโครงการที่ไดรบัจากบพท. ดอกเบี้ย รายไดจากการขายผลิตภัณฑ 

 คาใชจาย ไดแก คาใชจายอันเก่ียวเนื่องกับโครงการที่ไดจายไปแลว 

 สินทรัพย รวมท้ังลูกหนี้เงินทดรองจาย เงินฝากธนาคาร เงินสดยอย 

 หนี้สิน เชน การซื้อสินคาดวยเงินเชื่อ ที่ยังไมไดจายเงิน (คาใชจายคางจาย) เงินยืมจากหนวยงาน
ตนสังกัด และเงินที่เบิกเกินบัญชี เปนตน 

หัวหนาโครงการตองคอยตรวจสอบรายจายแตละหมวดของโครงการ และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว
อยูเสมอ และสอบถามทันทีถามีตัวเลขผิดปกติเกิดข้ึน หรอืถารายจายมีแนวโนมวาจะเกินงบประมาณ 

 

1)  แนวทางในการบริหารการเงินโครงการวิจัย1 

ลักษณะการใหทุนวิจัยพัฒนานี้เปนการใหทุนสถาบันไปสูสถาบัน เพ่ือไปยังหัวหนาโครงการวิจัย ดังนั้น การใช
จายเงินทนุจึงตองเปนไประเบียบการเงนิ บัญช ีและพัสดุของ บพท. เพ่ือใหการบริหารเงินทุนวิจัยเปนไปอยางคลองตัว 
และเอื้อตอการดำเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยมีแนวทางในการบริหารการเงนิ ดังน้ี 

 1.1 บัญชีรับเงินงบประมาณของโครงการ หามนำเงินอื่นมาปะปนกับเงินในบัญชีนี้ ยกเวนกรณีที่มี
การตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ หัวหนาโครงการอาจขออนุมัติเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไวเปนเงินทดรองจายปกติได
จำนวนหนึง่ เพื่อความคลองตัวในการทำงาน 

 
1ปรบัจากคูมือนกัวิจัยของสำนกังานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มกราคม 2562 
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 1.2 บรรดาแบบพิมพ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ท่ีใช ใหเปนไปตามที่ บพท. กำหนด ใน
กรณีท่ีไมมีแบบพิมพดังกลาว ใหอนโุลมใชแบบพิมพของทางราชการ 

 1.3  การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการจัดจางตางๆ ใหถือหลักประหยัด เปนผลดีตอโครงการและ
เปนไปตามระเบียบของ บพท. สวนการขึ้นทะเบียนครุภัณฑจะตองบันทึกในระบบฐานขอมูลที่ บพท. กำหนด 

1.4  การเบิกจายตองมีหลักฐานครบถวนโดยใชใบเสร็จรับเงนิเปนหลัก หากรานคาหรือนิติบุคคลไมมี
ใบเสรจ็รับเงินของตนเองใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได โดยใหหัวหนาโครงการลงนามรับรองในใบรับเงิน 

 1.5  เรื ่องที ่เสนอเพ่ือขออนุมัติเบิกจายเงินของโครงการ ตองไดร ับความเห็นชอบจากหัวหนา
โครงการ หรือผูที่หัวหนาโครงการมอบหมาย และใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนเสนอใหมี
การสั่งจาย สวนวิธีการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบของ บพท. ซึ่งตองใหมีผูรวมลงนามสั่งจายอยางนอยสองใน
สาม  

 1.6  การเดินทางไปราชการเพื่อทำงานวิจัยในโครงการ ใหขออนุมัติตอตนสังกัดของนักวิจัยผูที่จะ
เดินทาง สวนอัตราคาใชจายในการเดินทาง ใหเปนไปตามเกณฑท่ี บพท.กำหนด 

 1.7  ควรจัดใหมีระบบควบคุมยอดคาใชจายเปนรายกิจกรรมหรือโครงการยอย เพื่อติดตามการใช
จายในเงินแตละหมวดใหเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว ในกรณีที่จำเปนสามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณแตละหมวด
ไดไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณหมวดที่รับเขา ยกเวนหมวดคาตอบแทน คาจาง และงวดพิเศษตางๆ ตองทำ
หนังสือชี้แจงประกอบการขออนุมัติจาก บพท. กอนดำเนินการทุกครั้ง 

 1.8  จัดทำบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจายใหเรียบรอยเปนระบบ และพรอมที่จะให
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 1.9 จัดทำรายงานการเงินเปนงวดๆ ตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนวิจัย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่
บพท. กำหนด 

 1.10 ในกรณีที่ขอความในระเบียบหรือหลักเกณฑของหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย
หรือผูรับทุน ขัดแยงกับระเบียบหลักเกณฑของ บพท. ใหใชหลักเกณฑของ บพท. หรือใหทำความตกลงกับ บพท. 
กอนดำเนินการ 

  

2)   การเปดบัญชีโครงการและการโอนเงินเขาบัญชี 

ผูรับทุนจะตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหเปนบัญชีเฉพาะโครงการที่รับทุนจากหนวย
บพท. เทานั้น และมีผูมีอำนาจสั่งจายอยางนอยสองในสามคน (ผูมีอำนาจสั่งจายไมควรเปนบุคคลในสกุลเดยีวกัน) โดย
มีเงื่อนไขวา หามใชบัตร ATM ในการเบิกจาย ทั้งนี้โครงการสามารถเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันควบคูกันไปกับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพยได โดยใชสมุดเช็คในการเบิกถอนเพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย และแจงเรื่องการเปด
บัญชีกระแสรายวันตอหนวยบริหารและจัดการทุนฯทราบดวย 

หมายเหตุ  1.  ผูรับทุนจะตองสำเนาสมุดบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนใหบพท.  ทราบ
พรอมการสงรายงานการเงินใหตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน 

2. ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีโครงการที่รับทุนนี้ใหตกเปนของผูใหทุน (บพท.) แตผู ร ับทุนหรือ
โครงการสามารถเสนอขออนุมัติใชได ท้ังนี้ตองแจงให บพท.อนุมัติ 
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3. โครงการสามารถเปดบัญชีสำหรับใชเฉพาะของโครงการไดเพื่อสะดวกตอการเบิกจาย โดยตองไม
ปะปนกับบัญชีโครงการอ่ืนๆ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ และตองมีผูมีอำนาจสั่งจาย 3 คน และตอง
สำเนาสมุดบัญชีทุกบัญชีที่เปดสงพรอมรายงานการเงินให บพท. ทุกๆ 6 เดือน  

 

3)   การจายเงิน 

  ในการจายเงินออกจากโครงการ ทานอาจจายเงินสดไดเฉพาะในกรณีจำนวนเงินต่ำกวา 30,000 (สามหมื่น) 
บาท หากมีจำนวนเงินตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป ทานตองจาย “ผานบัญชีธนาคาร” (เชน นำเงินไปโอนท่ีธนาคารแลว
เก็บใบ Pay In , จายโดยเช็ค, โอนเงินจากบัญชีโครงการเขาบัญชีผูรับ เปนตน ) 

3.1  การจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ การจายเงินดวยวิธีนี้เปนการจายเงนิท่ีสะดวกท่ีสุดในแง
ของการจัดการเงิน กลาวคือ 

 ทราบจำนวนเงินและผูรับเงินแนนอนลวงหนากอนที่จะจายเงิน (ไมยุงยากเรื่องเงินเหลือจายหรือ
เงินไมพอจาย) 

 ไดรบัของหรือไดรบับริการกอน แลวจึงคอยจายเงนิ 

 ไดรบัใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินครบถวนทันที 

 ผูปฏิบัติงานไมจำเปนตองถือเงินสด (ฝายการเงินสามารถจายใหกับผูรับเงินโดยตรง) 
 

 การจายเงินเชนนี้ ตองเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายทันที เพราะมักจะมีปญหาในการติดตามทวงถาม 
และหลักฐานทางบัญชีจะไมครบถวน 

 

3.2  เงินทดรองจาย  ในกรณีตองการดำเนินการอันเกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งตองจายเงินสด หรือไมสามารถ
ทราบวงเงินที่แนนอนลวงหนาได ก็ใหผูปฏิบัติงานสามารถเบิกเงินยืมทดรองจายได โดยจะตองมีหลักฐานการอนุมัติ
และเมื่อดำเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ (เชน เดินทางไปปฏิบัติงานและกลับมาแลว) และไดจายเงินเสร็จเรียบรอยแลว 
ตองสงหลักฐานประกอบและคืนเงินที่เหลือเขาบัญชีโครงการ  

กรณีจายเงินไปเกินกวาวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ขออนุมัติ ตองดำเนินการขออนุมัติ โดยระบุ
เหตุผลและวงเงินคาใชจายทั ้งหมด โดยระบุคาใชจายแยกเปนประเภทใหชัดเจน และขออนุมัติจายเงินเพิ่ม เชน 
“ตามที่ไดขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย เพ่ือเดินทางไปเก็บขอมูล ณ จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ 21-23 มกราคม 2562 
จำนวน 5,000 บาท (หาพันบาท) นั้น บัดนี้ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีคาใชจายจำนวน 6,000 บาท (หก
พันบาทถวน) และขออนุมัติเบิกเงินสวนที่เกิน จำนวน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) มาพรอมกันนี้ดวย” และใหผูมี
อำนาจลงนามอนุมัติ 

หมายเหตุ:  1. ในการยืมเงินทดรอง หากไมมีการใชเงินดังกลาว หรือในกรณีท่ีมีเงินเหลือ ใหนำฝากธนาคาร
โดยเร็ว ไมควรมีการยืมเงินดังกลาวตอ 

2. การคืนเงนิยืมทดรอง ควรกำหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากที่ไดรบัเงินยืมและเมื่อมีเงิน
คงเหลือใหนำฝากธนาคารอยางนอยไมเกิน 7 วันทำการหลังจากคืนเงนิยืม 

3.3 การจายเงินสดยอย เงินสดยอย (Petty Cash) คือ เงินที่มีบุคคลหนึ่งในโครงการ (เชน ผูชวยวิจัยหรือ
เจาหนาท่ีการเงิน) เปนผูถือไวเพื่อจายคาใชจายเบ็ดเตล็ดประจำวัน เชน คาสงจดหมาย คาน้ำมันรถ คาวัสดุเครื่อง
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เขียนเล็กๆ นอยๆ เปนตน วิธีการจายเงินสดยอยใหเปนไปตามระเบียบตนสังกัดของหัวหนาโครงการหรือตามระเบียบ 
บพท.ดังนี้ 

 1. หัวหนาโครงการควรระบุรายการที่สามารถจายจากเงินสดยอย และกำหนดตัวผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมเงินสดยอย โดยใหมีอำนาจในการจายเงินไดในวงเงินนั้น เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

2. ใหผูมีอำนาจอนุมัติ กำหนดวงเงินสดยอยเพื่อไวใชจายในโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการใชจาย 
สำหรับคาใชจายที่ควรจายจากเงินสดยอย ควรเปนกรณีตอไปนี้ 

 เปนหนี้ท่ีตองชำระดวยเงินสด ซึ่งเจาหนี้ไมยินยอมรับชำระหนี้ดวยเช็คหรือโอนผานธนาคาร 

 เปนการจายตามการสั่งซื้อสินคาที่มีราคาไมเกิน 5,000 บาท 

 เปนการยืมเงนิตามสัญญายืมเงินเพื่อซื้อของ หรือ ยืมไปเปนเงนิทดรองจายในการปฏิบัติงาน 
ในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 

 3. ตองมีหลักฐานการรับเงิน เปนใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือใบรับรองแทนใบเสร็จ
ประกอบการจายเงินทุกครั้ง 

 4. ควรมีการตรวจสอบการจายเงินสดยอยและเงินสดยอยคงเหลือ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลการตรวจสอบพรอมสรุปเงินสดยอยใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการทราบ 

หมายเหตุ: 1. หลักฐานการเงินเม่ือมีการจายเงิน ควรมีการประทับตราวา “จายเงนิแลว”  
ทุกฉบับเพื่อปองกันการเบิกซ้ำซอน 

 2. ระเบียบและวิธกีารจายเงินดังกลาวขั้นตนใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติซึ่งแตละโครงการ
สามารถที่จะนำไปประยุกตใชบางสวนไดตามความเหมาะสม และความสะดวกในการบริหาร
โครงการโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูรับทนุ 

 

4)   เกณฑในการใชจายเงิน 

 1. การแบงรายจายออกเปนหมวดตางๆ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหลักฐานและ
ลงบัญชี และเพ่ือใหเขาใจตรงกันในเวลาสื่อสารและติดตามการใชจายเงินของโครงการ แตไมใชเรื่องรายแรงหากมีการ
ลงบัญชีผิดหมวดโดยไมเจตนา ตราบใดท่ีมีเอกสารครบถวนและชี้แจงได 

 2. การบันทึกลงบัญชีโครงการ ใหบันทึกตามรายจายที่เกิดขึ้นจริง แมวารายการจายจริงที่เกิดขึ้นของจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากงบประมาณที่ไดกำหนดไวในสัญญาเกินกวารอยละ 20  ใหโครงการทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และ
ขออนุมัติปรับโอนงบประมาณขามหมวดตอ บพท.  (ไมควรทำการเปลี่ยนใบเสร็จไปลงหมวดอื่น หรือ หาวิธีการ
หลีกเลี่ยงอ่ืนๆ) 
 

4.1 หมวดคาตอบแทน 

 4.1.1 คาตอบแทนนักวิจัย 

  จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ คาตอบแทนนักวิจัยจะเบิกจายตามอัตราและจำนวนเงินท่ีระบุไว
ในเอกสารแนบทายสัญญารับทุน ซึ่งการเปลี ่ยนแปลงใดๆ ในหมวดคาตอบแทนตองไดรับอนุมัติจาก บพท. กอน
ดำเนินการ 
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   คาตอบแทนนักวิจัยโดยปกติจะจายเปนรายเดือน ในชวงเวลาที่นักวิจัยผูน้ันมีงานท่ีเก่ียวของกับ
โครงการอยู ซึ่งอาจเกิดขึ้นเปนชวงๆ และไมตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได (ในบางโครงการมีนักวิจัยหลายสาขา 
ซึ่งหมุนเวียนกันเขามาทำงานกับโครงการเปนเฉพาะบางชวง ตามแผนงานท่ีกำหนด) 

  หัวหนาโครงการอาจพิจารณาจายคาตอบแทนนักวิจัยเปนงวดๆ แทนการจายรายเดือนก็ได โดย
จายเปนกอนตามงานที่เสร็จแตละงวด เชน เมื่อสงรายงานความกาวหนาเฉพาะสวนของตนแลว ทุก 3-6 เดือน โดยตก
ลงกับผูรวมวิจัยไวกอนลวงหนา 

  คาตอบแทนนักวิจัยควรหยุดจายชั่วคราว ถานักวิจัยผูนั้นไมอยูปฏิบัติงานเปนเวลาเกินกวา 30 วนั 
เชน ไปอบรมหรือดูงานตางประเทศในเรื่องซึ ่งมิไดเกี่ยวของกับโครงการโดยตรง หรือ ไปศึกษาตอ หรือ หยุด
ปฏิบัติงานในโครงการดวยเหตผุลใดๆ ก็ตาม หรือเมื่อนักวิจัยไมไดปฏิบัติตามที่ไดตกลงกันไว (ไมมีผลงานและ/หรือไม
มีรายงานความกาวหนาที่มีคุณภาพ) การวินิจฉัยวาควรจะหยุดจายคาตอบแทนหรือไมอยางไร ใหอยูดุลยพินิจของ
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการ และเงินคาตอบแทนที่เหลืออยูใหรายงานตอ บพท.  

  หากในระหวางดำเนินการโครงการอยู มีนักวิจัยคนใดไดรับทุนโครงการอื่นอีก ซึ่งมีคาตอบแทน
ดวย ใหหัวหนาโครงการแจงให บพท. ทราบ 

  กรณีหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางในเวลาไมเกินกวา 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. 
บพท.จะพิจารณาจายเงนิคาตอบแทนการวิจัยงวดสุดทายเต็มจำนวนตามสัญญา  

  หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรบัทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. แตไมเกิน 180 (หนึ่ง
รอยแปดสิบ) วัน  ใหถือวาหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนสงผลงานลาชา และยินยอมให บพท. ลดคาตอบแทนการวิจัย
งวดสุดทายลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา  

  หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลงานการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 180 
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
ไดดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. เกิน 180 
(หน่ึงรอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนผิดสัญญา และยินยอมให บพท. ระงบัการจายคาตอบแทน
การวิจัยงวดสุดทายท่ียังคงคางอยูตามที่ระบุในสัญญา 

 4.1.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา 

  การใหคาตอบแทนที่ปรึกษาควรจายเปน คน-วัน (Man-day) ตามงานที่ทำจริงในทุกเดือน เชน 
เมื ่อมาประชุมรวมกับโครงการทุกเดือน โดยใชอัตราตามที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญารับทุน (กรณีที ่จาย
คาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีมาใหคำปรึกษา หรือเมื่อทำงานบางชิ้นใหกับโครงการสำเร็จจะใชงบประมาณในหมวดคาใช
สอย)   

  คาตอบแทนที่ปรึกษานี้ ไมรวมถึงคาใชจายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ ของที่ปรึกษา ซึ่ง
โครงการจะตองจายใหตางหากโดยใชงบประมาณจากหมวดคาใชสอย 
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4.2 หมวดคาจาง 

 จัดอยูในประเภทงบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนลูกจางหรือเจาหนาที่ที่โครงการจาง (ทั้ง Full-time 
และ Part-time) ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได 

 คาจางแตกตางจากคาใชสอย ตรงท่ีคาจางจะจายโดยใช เวลา เปนฐาน (Time-based) เชน คาจาง
ธุรการ สวนคาใชสอยนั้นจะจายโดยใช ชิ้นงาน เปนฐาน  (Task-based)  คือการเหมาจายเปนชิ้นงานเมื่อทำเสร็จ 
โดยไมคำนึงถึงวางานนั้นเสร็จเร็วหรือชากวาที่ประมาณการ เชน คาเชารถ คาจัดทำรายงาน โดยมีหัวหนาโครงการลง
นามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงนิ 

 คาจางใหใชอัตราเริ่มตนไมสูงกวาที่ระบุในสัญญาโครงการ สวนการจางลูกจางที่มีประสบการณที่ตรงกับ
งานที่จะทำในโครงการมาแลว ใหคิดจำนวนปที่มีประสบการณ ในการกำหนดอัตราเงนิเดือนเริ่มตนไดดวย ถาผูรับทุน
และหัวหนาโครงการเห็นวาเหมาะสม 

 สัญญาจางอาจใชแบบสัญญาการจางลูกจางชั่วคราว โดยจางครั้งละ 1 ป และถือวาเปนลูกจางชั่วคราว
ของหนวยงานตนสังกัด (โดยขอใหมีคำสั่งอนุมัติการจางจากหัวหนาสถาบัน) และจายคาเบี้ยประกันสังคมตาม
กฎหมายใหกับลูกจางได   

 ลูกจางที่ปฏิบัติงานดีและมีประโยชนกับโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป) หัวหนาโครงการสามารถเลื่อนเงินเดือนลูกจางได โดยมีอัตราเงินเดือนเพิ่มเฉลี่ยไมเกิน 7% ทั้งนี้การเลื่อน
เงินเดือนสามารถทำไดเฉพาะในกรณขีึ้นสัญญาใหมและมีการระบุไวในสัญญารับทุนตั้งแตตน 

 นิสิตนักศึกษาที่ชวยงานในโครงการ หัวหนาโครงการอาจพิจารณาจางเปนชวงๆ ตามระยะเวลาที่ทำงาน 
หรือจางเปนรายเดือนก็ได หากจางเปนรายเดือนใหใชเกณฑตามวุฒิขั้นสุดทายเปนอัตราเงินเดือนเต็มคูณดวยสัดสวน
ของเวลาการจาง เชน หนึ่งในสี่ หนึ่งในสาม หรือครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน ตามดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ นิสิต
นักศึกษาที่ยังมี Course work อยู ไมควรคิดเวลาการจางเกินครึ่งหนึ่งของเวลาเต็ม นิสิตนักศึกษาที่เรียน Course 
work ครบแลว และทำวิทยานิพนธอยางเดียว สามารถจางในสัดสวนเวลาท่ีสูงกวานี้ได 

 นักวิจัยท่ีไดรับคาตอบแทนหรือคาจางแลว ไมมีคาลวงเวลา 

หมายเหตุ :  

1. หมวดคาตอบแทนและคาจาง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองขออนุมัติจาก บพท. กอน และไมโอนยาย
เงินจากหมวดอื่นๆ มายังหมวดคาตอบแทนหรือหมวดคาจาง ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานวิจัย ซึ่ง
สงผลใหมีผูรวมงานเพ่ิมข้ึนหรือปริมาณงานเพ่ิมข้ึน โดยจะตองไดรับการอนุมัติจาก บพท. กอนดำเนินการ 

2. ในการรับเงินคาตอบแทนหรือคาจางในโครงการ หามมิใหมีการลงนามรับเงินแทนกัน  
3. นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่ไดรับคาตอบแทน/คาจาง จากโครงการวิจัยภายใตเงนิสนับสนุนทุนวิจัย

ของ บพท. มีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองแจงและเสียภาษีเงินไดในสวนนั้นตามกฎหมาย (กรณีที่
ผูมีเงินไดเปนขาราชการ/อาจารยประจำและเปนนักวิจัยบางชวงเวลา) ใหยื่นแบบ ภงด.90 เนื่องจากเปน
ผูมีเงินไดหลายประเภท คือ  
- เงินเดือน จากตำแหนงหนาที่การงาน ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล

รัษฎากร 
- เงินอุดหนุนในงานที่ทำจากโครงการที่ทำวิจัย ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (2) แหง

ประมวลรัษฎากร 
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4.3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ 

 จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ และเอกสารตำรา
ตางๆ สำหรับใชงานในโครงการตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร โดยแบงเปน 2 ประเภท 
คือ 

  วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรวมท้ังสิ่งของที่มีลักษณะการใชงานยาวนาน ตัวอยางเชน เครื่อง
เขียน, หนังสอื, วารสาร, อะไหลเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ  

  วัสดุที่มีราคาสูง เชน อัญมณี โลหะมีคา ซึ่งจำเปนตองซื้อเพ่ือใชในการทดลอง ตองมีทะเบียนวัสดุ
เฉพาะ ซึ่งระบุขอมูลของวัสดุท่ีจัดซื้อแตละครั้ง เชน น้ำหนัก ลักษณะรูปถาย จำนวน สี และอ่ืนๆ และหัวหนาโครงการ
ลงนามรับรอง (ในกรณีมูลคาไมเกิน 50,000 บาท) หรือกรรมการ 3 คน ลงนามรับรอง (ในกรณีมูลคาเกิน 50,000 
บาท) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะตองจำหนายวัสดุเหลาน้ีเพ่ือคืนเงินใหกับ บพท. นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยาง
อ่ืน 

  และรวมถึงรายจายดังตอไปนี้  

1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท  
3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได

ตามปกติ  
4) รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน  

  เกณฑในการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. ดังตอไปนี้ 

 การจัดซื ้อหรือจัดจาง ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการมี
อำนาจอนุมัติได 

 การจัดซื้อหรือจัดจาง ในวงเงินเกิน 50,000 บาท ใหตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัด
จาง และคณะกรรมการตรวจรับ ไมนอยกวาชุดละ 3 คน โดยคณะกรรมการตองไมใชชุดเดียวกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือ
บริการที่มีลักษณะเปนชิ้นเดียวหรืองานเดียว ใหดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตามลักษณะนั้น หามมิใหแยกการ
จัดซื้อหรือจัดจางออกเปนรายการยอยๆ ทั้งนี้ใหเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
โดยตองเก็บหลักฐานใหตรวจสอบได 
 

 4.4 หมวดคาใชสอย 

 จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ และคาใชจายที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ เชน คาเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน คา
ไปรษณีย โทรศัพท เปนตน โดยเกณฑในการใชจายใหเปนไปตามระเบียบของ บพท. ดังตอไปนี้ 

 4.4.1 คาเดินทาง คาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง คาที่พัก 

  คาพาหนะ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามหลักฐานประกอบ เชน กากตั๋วรถทัวร เรือ รถไฟ 
เครื่องบินชั้นประหยัด (ใชใบถายสำเนาแทนไมได) ไมอนุญาตใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย หรือ “ตามสิทธิ” 

  การเดินทางโดยรถยนตสวนตัวใหเบิกเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางใหแกผูเดนิทาง ซ่ึงเปนเจาของ
หรือผูครอบครอง หรือผูขับยานพาหนะสวนตัว แลวแตกรณีในอัตราตอ 1 คัน ดังตอไปนี้ 
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   (1) รถยนตสวนบุคคล ในวงเงินไมเกินกิโลเมตรละ 6 บาท 

   (2) รถจักรยานยนต ในวงเงนิไมเกินกิโลเมตรละ 4 บาท 

    ทั้งนี้ ไมสามารถจายเงินนอกเหนือจากเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางขางตน  รวมถึงคาผานทาง
พิเศษอีกได และ การเบิกเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางตองไมเกินอัตราคาโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด และใหใช
ระยะทางจังหวัด (กิโลเมตร) ที่กรมทางหลวงจัดทำในการคำนวณระยะทาง ยกเวนในกรณีที่ไมสามารถเทียบอัตราคา
โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได ใหเบิกจายตามความจำเปนของงาน และเปนไปโดยประหยัดท่ีสุด โดยใหใชใบสำคัญ
รับเงินเปนหลักฐาน 

  การวินิจฉัยวาผูใดมีสิทธิเดินทางโดยเคร่ืองบินชั้นประหยัด รถไฟปรับอากาศ รถยนตสวนตัว ฯลฯ 
เปนสิทธิของหัวหนาโครงการ ภายใตหลักการ “ประหยัดและจำเปน” และภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยู 

  กรณีการเชาเหมารถในการเดินทาง ใหเบิกจายตามความเหมาะสม โดยตองมีหลักฐานประกอบ
คือ ใบสำคัญรับเงินพรอมระบุทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนของคนขับประกอบทุกครั้งของการเบิกจาย 

  คาที่พัก เบิกไดตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่กำหนด คือ ไมเกิน 2,000 บาทตอวัน หากในกรณี
ที่ไปพักบานญาติ บานเพื่อน หรือพักตามวัดจะเบิกคาที่พักไมได แตอาจจะเบิกคาใชจายอื่นๆ เพิ่มไดตามเหตุผลและ
ความจำเปน ทั้งนี้ โดยหารอืกับ บพท. เปนกรณีๆ ไป และไมอนุญาตใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายหรือตามสิทธิ  

  คาเบี้ยเลี้ยง เปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนาม หรือนอกสถานที่ทำการและ
เกินกวา 12 ชั่วโมง โดยคาเบี้ยเลี้ยงจะเบิกไดในอัตราวันละ 400 บาทถวน  ในกรณีที่เปนการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในประเทศ ท่ีมีการจัดเลี้ยงอาหารทุกม้ือในวันใด ขอใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับ
วันนั้น และกรณีจัดเลี้ยงอาหารแตไมครบทุกม้ือในวันใด สามารถเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับวันนั้น ไดรอยละ 70  

 4.4.2 คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจางทำอุปกรณหรือ
ซอมแซมอุปกรณ คาจางทำเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ  

 คาจางเหมาบริการเชนนี้ ตองมีผูตรวจรับงานกอนจายเงิน ซึ่งโดยปกติจะเปนหัวหนาโครงการ นักวิจัย 
หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงนิหรือใบสำคัญรับเงิน  

 4.4.3 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 

  จายเพื่อทำประกันอุบัติเหตุใหผูประสานงาน ที่ปรึกษา หัวหนาโครงการ นักวิจัยในโครงการ 
ผูชวยวิจัย คนขับรถ ที่มีหนาที่ออกปฏิบัติงานสนามเปนประจำ หรือที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานวิจัย ในวงเงิน
คนละไมเกิน 1,000,000 บาท 

 4.4.4 คาไปรษณีย โทรศัพท คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ คาสมาชิกวารสารวิชาการ คาสมาชิกในสมาคม
วิชาชีพที่เก่ียวของโดยตรงกับงานในโครงการ คาสมาชิก Internet เปนตน จะตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน
พรอมลงนามตรวจรับงานในใบเสรจ็รับเงินหรือใบสำคัญรับเงินดวย 

 4.4.5 คาใชสอยอื่นๆ เชน 

  คาตอบแทนผูตอบแบบสอบถาม จายโดยใชอัตราชุดละไมเกิน 300 บาท  

  คาเบ้ียประชุม โดยปกติไมมีเบี้ยประชุมสำหรับนักวิจัยผูเขารวมประชุมงานของโครงการ นอกจาก
กรณีที่ผูเขารวมประชุมบางคนตองเดินทางมาจากสถานที่หางไกล อาจพิจารณาจายเปนคาพาหนะเดินทาง (ตามจาย
จริง) และเบี ้ยเลี ้ยง ตามอัตราที่กำหนด หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่โครงการเชิญเขารวมประชุม ก็จะไดรับ
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คาตอบแทนในลักษณะคาประเมินหรือคาท่ีปรึกษา แตไมใชเบี้ยประชุม เวนแตคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ไดตกลงและไดรับความเห็นชอบจาก บพท. ตั้งแตตน โดยใชอัตราตามเกณฑกำหนดของ บพท. 

  

4.5 หมวดคาครุภัณฑ 

  คาครุภัณฑ จัดเปนงบลงทุน หมายถึง รายจายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จางทำ ทำเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพื่อให
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานประมาณ 1 ปขึ้นไป และมีราคาหนวยหนึ่ง หรือ
ชุดหนึ่งมูลคาตั้งแต 10,000 บาท (ยกเวนอุปกรณระบบคอมพิวเตอรหรือดิจิตอลแมจะมีมูลคาไมถึง 10,000 บาท ก็ให
ถือวาเปนครภุัณฑ ดวยเชนกัน) รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งตองชำระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาพิธีศุลกากร คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ บพท. จะสนับสนุนตามความสำคัญและจำเปนเรงดวน พิจารณาเปน
รายกรณี 

 ประเภทครุภัณฑ แบงตามลักษณะ การจัดการเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภท ก. ครุภัณฑเฉพาะ : ครุภัณฑที ่เขาขายกลุ มนี ้ คือ เครื ่องมือ อุปกรณอื ่นๆ ที ่มี
ว ัตถุประสงคเพื ่อใชกับงานวิจัยและทดลองจำเพาะ ไมสามารถนำไปใชกับกิจกรรมของโครงการอื ่นๆ ได ดัง
ตัวอยางเชน 

  

 ครุภัณฑดานวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน อุปกรณ เครื่องมือเครื ่องใชในหองทดลอง 
อุปกรณทางการแพทย ฯลฯ  

 ครุภัณฑดานการเกษตร เพื่อใชในการทดลองและการวิจัย เชน ปศุสัตว (โค กระบือ มาฯลฯ) 
เครื่องเก็บเก่ียว เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ ตูเก็บเมล็ดพันธุ ฯลฯ  

 ครุภัณฑวิจัยดานอุตสาหกรรม  เชน เครื ่องจักรกลตางๆ อุปกรณ ชิ ้นสวนตางๆที ่นำมา
ประกอบเปนเครื่องตนแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการเครื่องตนแบบถือเปน Output ของงานวิจัย 

 
2. ประเภท ข. ครุภัณฑทั่วไป : ครุภัณฑที่เขาขายกลุมนี้ คือ เครื่องมือ อุปกรณสำนักงาน เครื่อง

คอมพิวเตอร และอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปใชหมุนเวียนกับกิจกรรมในโครงการอื่นๆ ได โดยแบงยอยเปน 2 ประเภท 
ดังนี ้

 ครุภัณฑสำนักงาน หมายถึง เครื่องมือ เครื่องไฟฟาอุปกรณตางๆ ที่มีความจำเปนตอการ
ดำเนินงานของโครงการ เชน เครื่องคำนวณ เครื่องโทรสาร ตูเก็บเอกสาร โตะทำงาน เปนตน  

 ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและดิจิตอล หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร เครื่องใชและอุปกรณที่
เปนระบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึง อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการตอพวง เพ่ือเชื่อมระบบตางๆ ดวย โดยไมกำหนดมูลคาข้ันต่ำไว 
ดังนั้นครุภัณฑที่มีมูลคาตอชิ้นไมถึงหนึ่งหมื่นบาทก็ตามใหถือรวมเปนครุภัณฑในสวนนี้ดวย เชน เครื่องสแกนเนอร CD 
writer กลองดิจิตอล  เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟา เครื่องสำรองกระแสไฟฟา (UPS) เครื่องปอนกระดาษ เครื่องแยก
กระดาษ เครื ่องพิมพ (printer) แบบตาง ๆ กล องถายร ูประบบดิจ ิตอล เครื ่องอัดเส ียง (recorder)  และ 
โทรศพัทเคลื่อนที่ เปนตน 

 
ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ (ตัวอยางแบบฟอรม ในภาคผนวก)  
ในกรณีที่โครงการไดรับอนุมัติใหจัดซื้อครภุัณฑ โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการจัดหาครุภัณฑให

ชัดเจน หากมีขอสงสัยใหปรึกษา บพท. กอนดำเนินการจัดซื้อ 
 

1. ดูสัญญาใหชัดเจนวาไดรับอนุมัติจัดซื้อครภุัณฑอะไรบาง รวมทั้งวงเงินที่ไดรบัอนุมัติ 
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2. การจัดซื้อครุภัณฑ ใหเปนไปตามระเบียบของตนสังกัดของหัวหนาโครงการหรือตามเกณฑของ บพท. 
ดังตอไปนี้ 
2.1 กรณีครุภัณฑมีมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ใหโครงการดำเนินการสืบราคาไมนอยกวา 2 ราย และขอ

อนุมัติมายัง บพท. เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงดำเนินการจัดซื้อ และรายงานการซื ้อครุภัณฑใน
รายงานการเงนิดวย  

- การตรวจรับครุภัณฑโดยมีเกณฑ คือ ครุภัณฑมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ใหหัวหนาโครงการลง
นามตรวจรบัไดเอง  

2.2 กรณคีรุภัณฑที่มีมูลคาเกิน 50,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท  
- จัดทำ Specification ของครุภัณฑที ่ตองการซื ้อ และดำเนินการสืบราคา โดยใหมีผู ยื ่นเสนอ

ราคาไมนอยกวา 2 ราย  
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง  และคณะกรรมการตรวจรับอยางนอยชุดละ 3 คน โดย

กรรมการจัดซื้อและตรวจรับตองเปนคนละชุดกัน  
- ใหขออนุมัติมายัง บพท. เมื่อไดรบัการอนุมัติแลวจึงดำเนินการจัดซื้อ และรายงานการซื้อครภุัณฑ

ในรายงานการเงินดวย 
2.3 กรณีครุภัณฑมีมูลคาเกิน 500,000 บาท   

- จัดทำ Specification ของครุภัณฑที่ตองการซื้อ  
- ดำเนินการจัดทำราคากลาง (รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง ตองมีอยางนอย 1 คน ขึ้นไป 

และชื่อจะตองไมซ้ำกับรายชื่อของกรรมการจัดซื้อจัดจาง) 
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับอยางนอยชุดละ 3 คน โดย

กรรมการจัดซื้อและตรวจรับตองเปนคนละชุดกัน  
- ปดประกาศเชิญชวนใหมีการยื่นซองไมนอยกวา 3 ราย  สงหลักฐานที่ไดลงประกาศดังกลาว  

เชน ภาพถายจากบอรดที่ติดประกาศ หรือ link ที่ลงประกาศ เปนตน  
- เปดซองพิจารณาใบเสนอราคา รายละเอียดยี่หอสินคา คุณสมบัติตางๆ ตลอดจน เงื่อนไขของ

บริษัท และจัดทำสรปุผลการเปดซอง เสนอหนวยบรหิารและจัดการทุน 
- ใหขออนุมัติมายัง บพท. เมื ่อไดรับการอนุมัติแลวจึงดำเนินการจัดซื ้อ และรายงานการซื้อ

ครุภัณฑในรายงานการเงินดวย 
3. การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการวิจัย อาจดำเนินการตามหลักเกณฑที่กำหนดตามขอ 2. (อางอิง ขอ 1 

ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ 
กค. (กวจ) 04052/ว122 ลงวันที ่  9 ม ีนาคม 2561) หรือ ใช มาตรฐานการจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนแนวทางปฏิบัติก็ได  

4. หลังจากโครงการทำการตรวจรับครุภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว ใหกำหนดรหัสหมายเลขไว (สามารถดูวิธีการ
อางอิงรหัสครุภัณฑไดจากวิธีการกรอกและแบบฟอรมการกรอกขอมูลครุภัณฑ ในภาคผนวก) และใหติด
หมายเลขไวกับครุภัณฑ และรายงานให บพท. ทราบดวย รวมถึงรายงานในระบบฐานขอมูลกลางดวย และ
ใหจัดทำบัญชีคุมทรพัยสินหรือทะเบียนแสดงรายการครุภัณฑไว 

5. เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ใหหัวหนาโครงการรายงานสรุปรายการและสภาพครุภัณฑของโครงการให บพท. 
ทราบ โดยกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑนั้นๆ ใหเปนของหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ เวนแตตกลงเปน
อยางอื่น  และเวนแตกรณีครุภัณฑที่จัดซื้อดวยงบประมาณโครงการที่ภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ รวม
สมทบงบประมาณ ใหทำความตกลงเปนลายลักษณอักษรไวระหวางผูรับทุน ผูใหทุนและผูรวมใหทุน เชน 
การประชุมโครงการ เปนตน ทั้งนี้ บพท.ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาดำเนินการเพื่อใหครุภัณฑดังกลาว
เกิดการใชประโยชนสูงสุดตอวงการวิจัยและสังคมโดยรวม 
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ขอแนะนำเพิ่มเติม 
1. การซื้อครภุัณฑควรซื้อเฉพาะรายการที่จำเปนตองใชจริงในขณะนั้นเทานั้น รายการใดที่ยังไมจำเปนตอง

ใชหรือยังไมแนใจวาจะตองใชหรือไม หรือมีแนวโนมวาอาจจะไดมาจากแหลงอ่ืน เชนงบประมาณปกติ 
ควรชะลอไวกอน 

2. หัวหนาโครงการไมสามารถทำการปรับเปลี่ยนงบประมาณและรายการครภุัณฑ ยกเวนมีเหตุจำเปนใหทำ
หนังสือชีแ้จงสาเหตเุพื่อขออนุมัติจาก บพท.  เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะปรับเปลี่ยนงบประมาณและ
รายการหมวดน้ีได 

3. ครุภัณฑที่จัดซื้อจากตางประเทศ ใหใชใบเสร็จรับเงนิที่ออกโดยผูขายในตางประเทศได โดยใหเบิกจาย
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ทางธนาคารเรียกเก็บ และตองมีหลักฐานแสดงไวดวย 
 

 4.6 หมวดคาใชจายอื่น 

  คาใชจายอื่น จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายที่เปนสวนเสริมใหงานวิจัยมี
คุณภาพดีข้ึน หรือสรางกำลังคน หรือทำใหเกิดความเขมแข็งขององคกรหรือกลุมผูใช ซึ่งจะชวยทำใหกิจกรรมวิจัยและ
การใชผลงานวิจัยมีความย่ังยืนมากขึ้น 

  งบประมาณหมวดคาใชจายอ่ืนนี้ จะจายเมื่อโครงการมีความจำเปนตองใช  

  4.6.1 คาเดินทางตางประเทศ  

   สำหรับติดตามความกาวหนาทางวิชาการในตางประเทศ ในเรื่องที่เกี ่ยวกับโครงการ โดย 
(ก) เปนการไปเสนอผลงานที่เกิดขึ ้นจากโครงการ หรือ (ข) เขารวมประชุมวิชาการหรือดูงานเฉพาะเรื่อง ที ่มี
ความสำคัญกับงานวิจัยในโครงการโดยตรง 

   อัตราคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. หรือทำความ
ตกลงกับ บพท. เปนคราวๆ ไป โดยหัวหนาโครงการตองทำเรื่องขออนุมัติการเดินทางกอนลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 
มายัง บพท. พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และประมาณการคาใชจาย  

4.6.2 คาใชจายของนักวิจัยจากตางประเทศที่มาชวยงานในโครงการ อัตราคาใชจายของนกัวิจัย
จากตางประเทศ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. หรือทำความตกลงกับ บพท. เปนคราวๆ ไป 

4.6.3 คาใชจายในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการ 
หรือนำเสนอความกาวหนาโครงการวิจัย เปนตน ใหหัวหนาโครงการนำเสนอกรอบการดำเนินการไดแก หลักการและ
เหตุผล ความเปนมา วิธีการจัดประชุม รายชื่อผูเขารวมประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม พรอมทั้งประมาณการ
แยกตามหมวดตางๆ (คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทาง คาจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ)  เพื่อให บพท. ได
พิจารณาลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม 

4.6.4 คาบริหารจัดการปลายทาง การบริหารจัดการภายหลังโครงการดำเนินการไปไดระยะหนึ่ง
และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง วัตถุประสงคเพื่อผลักดันการใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย และเชิงสาธารณะ เชน การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ การเสนอผลงานในตางประเทศ การจดสิทธิบัตร 
ตีพิมพหนังสือ คูมือ เอกสารเผยแพร การอบรมถายทอดผลงานวิจัย การประชาสัมพันธ เปนตน หัวหนาโครงการ
สามารถขออนุมัติดำเนินการ โดยนำเสนอหลักการและเหตุผลและประมาณการคาใชจายเพื่อให บพท. พิจารณา
อนุมัติ 
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4.7 หมวดคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน  

    เปนคาบำรุงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบัน ซึ่งจัดสรรใหแกหนวยงานตน
สังกัดของนักวิจัยในโครงการ เปนจำนวนรวมไมเกินรอยละ 10 (สิบ) ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ การเบิกจายจะ
จายเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยไดรับผลงานสมบูรณตามสัญญา และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา  

 กรณีหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางในเวลาไมเกินกวา 90 (เกาสิบ) 
วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนได
ดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จาก บพท. จะพิจารณาจายเงินคาธรรมเนยีมอุดหนุนสถาบันเต็มจำนวนตามสัญญา 

 หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนได
ดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. แตไมเกิน 
180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน  ใหถือวาผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนสงผลงานลาชา ผูรับทุนและหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมให บพท. จายเงนิคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา  

 หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลงานการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 180 
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดร ับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจง
จาก บพท. เกิน 180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนผิดสัญญา ผูรับทุนและ
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมให บพท. ระงับการจายคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน   

 อนึ่งหากโครงการนี้มีผูรวมโครงการจากหลายสถาบันหรือหลายหนวยงาน การจายเงินดังกลาวจะ
จายใหแกหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการเทานั้น นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 
ซึ่งเม่ือรวมแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ 

   เงินคาบำรุงสถาบันนี้ ใหใชในกิจกรรมทางวิชาการที่จะเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหกับ
สถาบัน  เชน การพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว การไปรวมประชุมเสนอผลงานทั้งในและ
ตางประเทศ การปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ การสอนหรือการวิจัย หรือสรางเครือขายทางวิชาการทั้งในและระหวาง
ประเทศ และคาสาธารณูปโภค เปนตน 

 

5) แนวทางการลงบันทึกบัญชีรับ-จายเงินโครงการ และการจัดทำรายงานการเงิน  

 5.1 การจัดทำบัญชี (เอกสารแนบหมายเลข 5) 

  แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนงบประมาณ (3 บรรทัดแรก) เพื่อใชในการควบคุมงบประมาณของทุนที่ไดรับและทราบ
ยอดงบประมาณคงเหลือแตละหมวด ณ สิ้นงวดนั้นๆ 

 สวนกระแสเงิน (3 ชองของเงินฝากธนาคาร) ใชบันทึกจำนวนเงินที่ไดรับและจายไปจริงของ
รายการที่เกิดข้ึนในแตละวัน เพ่ือทราบความเคลื่อนไหว รวมทั้งควบคุมจำนวนเงินที่มอียูใหเพียงพอใชสำหรับงวดนั้นๆ 

 สวนรายจาย (6 ชองของรายจาย) ใชบันทึกคาใชจายจริง ที่จายไปในแตละรายการของแตละ
วัน โดยแยกตามประเภทของหมวดรายจาย เพ่ือความสะดวกในการเก็บยอดคาใชจายสะสมและนำยอดคาใชจายรวม
ท่ีเกิดขึ้นในงวด 6 เดือน ไปจัดทำรายงานสรุปการเงนิ 
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 5.2 การเก็บหลักฐาน ใหจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหลักฐานประกอบรายการจายเงิน
อ่ืนเรียงลำดับตามวันที่ พรอมกับใหเลขที่อางอิง ที่ใชลงรายการอางอิงในรูปแบบบัญชีคอลัมนท่ี 3 ทั้งนี้ เพ่ือความเปน
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง 

 5.3 การจัดทำรายงานการเงิน รายงานการเงนิที่โครงการเสนอตอ บพท. จะตองประกอบดวย ขอมูลที่
ครบถวนพอสำหรับการวิเคราะห ดังนี้ 

 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (Budget) 

 คาใชจายที่เกิดขึ้น (Actual Expenditures) 

 ดอกเบี้ย (Interest) 

 เงินที่ไดรับและเงนิคงเหลือ (Cash Flow) 

 ประมาณการคาใชจายในงวดตอไป (Estimated Expenditures) 

 ลงนามโดยหัวหนาโครงการและเจาหนาที่การเงินโครงการ ทุกหนา 

 สำเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

การจัดทำรายงานการเงิน ประกอบดวยเอกสาร 3 รายการ คือ 
5.3.1 เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ ซึ่งแสดงรายการ ฝาก- ถอน และ

ดอกเบ้ียที่ไดรับ 
ดอกเบี้ย ที่เกิดข้ึน โครงการจะตองรายงานให บพท. ทราบในรายงานการเงินดวย 

5.3.2 เอกสารสรุปรายงานการเงินรอบ 6 เดือน เปนการแสดงยอดรายรับ-รายจาย-เงินคงเหลือ
ของงบประมาณท่ีไดรับในแตละงวดให บพท. ทราบ (เอกสารแนบหมายเลข 6) 

5.3.3 เอกสารการประมาณการเงินในงวดตอไป (เอกสารแนบหมายเลข 7) เปนการประมาณการ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามแผนการดำเนินงานลวงหนาซึ่งอาจจะมาก หรือนอยกวางบประมาณที่ไดประมาณการไวเดิม 
(ขึ้นอยูกับแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้น) ท้ังนี้ หากมีการปรับแผนการทำงานและคาใชจายเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว
เดิมในหมวดตางๆ หัวหนาโครงการจะตองทำหนังสือชี้แจงเหตุผลของการปรับแผนการทำงานและคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ให บพท. ทราบ โดยสงมาพรอมกับรายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน 

คาใชจายประมาณการนี้ จะตองรวมทั้งคาใชจายที่จะเกิดขึ้นใหม และคาใชจายที่เปนหนี้
ผูกพันมาจากงวดกอนดวย เชน สั่งของไวแลวแตยังไมมาถึง จึงยังไมไดจายเงิน ก็ตองถือวาเปนคาใชจายที่ผูกพันไว
แลว (Committed expenditures) ตองรวมในประมาณการคาใชจายในงวดตอไปดวย 

หมายเหตุ :  1.  ในแตละงวดหากมีการจายเงินบางหมวดเกินงบประมาณที่ตั้งไวมาก (มากกวา 20% ของงบประมาณ 
ในหมวดนั้นๆ) หัวหนาโครงการจะตองชี้แจงเหตุผลใหชัดเจนไวในรายงานการเงินดวย 

2. เงินที ่ บพท. จะสงใหในงวดตอไป จะเทากับงบประมาณการงวดตอไป (ตามที ่โครงการเสนอ) 
เปรียบเทียบกับเงินคงเหลือที่โครงการมีอยูในมือ และจายจริงเทากับผลตาง (งบประมาณการท่ีเสนอ 
ลบดวย เงินคงเหลือ) 

3. การที่ บพท. ไมจายใหเต็มตามงบประมาณท่ีตั้งไวนั้นไมใชการหักออก แต บพท. พยายามทำให
มั่นใจวานักวิจัยจะมีเงนิอยูในมือพอท่ีจะทำงานตามที่เสนอ ดังนั้น จึงจายเพ่ิมจากเงิน (คงเหลือ) ที่มี
อยูแลว ใหเต็มตามงบประมาณท่ีจะตองใชในระยะตอไปตามท่ีโครงการประมาณการมา ท้ังนี้การ
ประมาณการคาใชจายในงวดตอไป ควรรวมคาใชจายที่จะเกิดขึ้นใหม และคาใชจายที่เปนหนี้ผูกพัน
มาจากงวดกอนดวย เชน สั่งของไวแลวของยังไมมาถึง จึงยังไมไดจายเงิน เปนตน  

หากทานมีประเด็นปญหาที่ไมเขาใจ หรอื ไมแนใจ และตองการให บพท. ชวยตอบคำถาม พรอมทั้ง หา
แนวทางแกไขให โปรดติดตอเจาหนาที่ บพท. 
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แนวทางการบริหารทีมวิจัย 
 

ความสามารถในการบร ิหารทีมงานเป นความสามารถเฉพาะส วนบุคคล ซ ึ ่งไม ม ีข อย ึดถือปฏิบัติ 
หรือแนวทางบริหารท่ีชัดเจน อยางไรก็ตามหากในโครงการนั้นมีผูรวมงานก็ควรใหความสำคัญแกผูรวมงานในลักษณะ 
ของการใหโอกาสแสดงความคิดเห็น และควรมีการแบงงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการปรึกษาหารือหรือประชุม 
รวมกันเปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน รวมทั้งเพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใหดีขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีท่ีมีผูรวมงานหลายคน  
  ผ ู ร วมท ีมงานนอกจากจะเปนน ักว ิจ ัยด วยกันแล วในหลายกรณีย ั งม ีผ ู ช วยนักว ิจ ัย ได แก  น ิสิต 
นักศึกษาหรือลูกจางในโครงการซึ่งบุคคลเหลาน้ีควรไดรบัการฝกฝนและเรียนรูการทำวิจัยที่มีคุณภาพจากหัวหนาโครง
การและท ีมงานคนอื ่นๆ การเปดโอกาสใหน ักว ิจ ัยในทีมงานไดเร ียนรู และรับผิดชอบงานในภาระหนาที่  
ของตนเปนสิ่งท่ีควรสนับสนุนอยางย่ิง 

หัวหน าโครงการเป นผ ู ท ี ่ม ีบทบาทในการควบคุมการดำเน ินโครงการให เป นไปตามแผน ดังนั้น 
หนาที่ของหัวหนาโครงการจึงจัดอยูในระดับของผูบริหารโครงการซึ่งมีบทบาทท้ังในแงของการบริหารงาน บริหารเงิน 
และบริหารคน เชน หัวหนาโครงการสามารถระงับการจายคาตอบแทนผูรวมโครงการไดในกรณีที่ไมปฏิบัติงาน 
ตามเปาหมายเปนตนดังนั้นการปฏิบัติตนของหัวหนาโครงการจึงควรยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
อยางราบรื่นและไดผล 

  
          ปรับแผนและปรับงบประมาณ 
          ภายหลังจากที่ไดดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแลว หากหัวหนาโครงการและทีมงานหรือ บพท.

มีความเห็นวาแผนงานท่ีวางไวเดิมไมนาจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายหลักหรือวัตถุประสงคที่วางไวไดก็สามารถดำเนิน
การพิจารณาแผนงานใหมใหเหมาะสมดี ทั้งนี้ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคที่ตั้งไวเดิมและระบุอยูในสัญญา 
ในกรณีที่ทางโครงการขอปรับเปลี่ยนแผนงานสามารถทำได โดยการนำเสนอเรื่องขออนุมัติมายัง บพท. พรอมทั้งให 
เหตุผล และนำเสนอแผนงานใหมเพื ่อทดแทนแผนงานเดิม ทั ้งนี ้หากจำเปนตองมีการปรับแผนงบประมาณ 
เพื ่อใหสอดคลองกับแผนงาน ก็ใหดำเนินการไดภายใตกรอบงบประมาณเดิมเปนหลัก หากไดร ับอนุมัต ิแลว 
ก็สามารถดำเนินงานไดตามแผนงานใหมได 

          ในกรณีที่ บพท. ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยที่โครงการยังไมได 
รองขอ บพท.จะหารือกับโครงการเปนกรณีไป 

           
          การขอขยายเวลา 
          เมื่อโครงการไดดำเนินมาระยะหนึ่งแลว และหัวหนาโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือความควบคุม 

และเห็นวามีแนวโนมเปนไปไดมากที่ทำใหโครงการไมสามารถเสร็จทันตามสัญญาได ขอใหหัวหนาโครงการทำเรื่อง 
ขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามจำเปนพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ หากเหตุผลดังกลาวหนักแนนเพียงพอ บพท.
ก็อาจพิจารณาขยายเวลาของสัญญาออกไปไดโดยไมมีผลกระทบตอสถานะของโครงการ และไมจัดวาโครงการ 
ดังกลาวลาชาหรือผิดสัญญา รวมทั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญา จะเปลี่ยนแปลงไปตามกำหนดใหมที่ไดรับอนุมัติ 
ใหขยายเวลา 

          การดำเนินงานในชวงเวลาของการขยายเวลานั ้นโดยปกติ บพท. จะพิจารณาไมจายคาตอบแทน 
การดำเนินงานในชวงดังกลาวใหแกนักวิจัย และไมมีการเพ่ิมงบประมาณนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวเดิม 

          ในกรณีที ่น ักวิจัยไมสามารถใหเหตุผลที ่ม ีน้ำหนักเพียงพอใหเชื ่อไดวาความลาชานั ้นเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัยหรือปจจัยที ่ควบคุมไมได อาจทำใหการขยายเวลาดังกลาวไมไดร ับการอนุมัติ ในกรณีนี ้นักว ิจัย 
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จะตองดำเนินการใหไดตามแผนเดิมที ่วางไวและสงงานตามกำหนดเดิม หากไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
จะมีผลทำใหสถานะของโครงการเปลี่ยนเปนลาชาหรอืผิดสัญญา 
   การทำเรื่องขออนุมัติขยายเวลาควรทำกอนกำหนดวันสิ้นสุดตามที่ไดระบุไวในสัญญาอยางนอย 1 
เดือน การปลอยใหโครงการอยูในสถานะลาชาหรือผิดสัญญา ซึ่งเปนผลมาจากการที่หัวหนาโครงการไมไดขอทำเรื่อง 
ขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบตอการจายเงินงวดสุดทายของโครงการ และเงินคาบำรุงสถาบันงวดสุดทาย ดังนั้น 
จึงควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดกรณีดังกลาวขึ้น 

          การขอขยายเวลาการดำเนินงาน ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนงานเดิมไดเสร็จสิ้นลงแลว 
โดยการเพ่ิมกิจกรรมนอกเหนือจากสัญญาเดิม เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานมากขึ้น ก็อาจทำไดเชนกัน   

  
          รายงานผลการวิจัย 

รายงานผลการวิจัยเปนผลผลิตจากการดำเนินโครงการวิจัยซึ่งนักวิจัยตองจัดสงให บพท. ตามสัญญา 
ซึ ่งหากอยู ในวิสัยที ่จะเผยแพรได บพท. จะดำเนินการดวยวิธีตางๆ เพื ่อใหมีโอกาสเกิดการใชประโยชนอยาง 
กวางขวางมากที ่ส ุด อยางไรก็ตามผลงานวิจ ัยบางประเภทที่ยังไมพรอมตอการเผยแพร เชน อยู ในระหวาง 
การยื่นจดสิทธิบัตร หรือในกรณท่ีีมีผูรวมลงทุนในการวิจัยนั้นๆ และยังไมตองการใหมีการเผยแพรในกรณีเชนนี้ บพท. 
จะทำหนาที่ เก็บรักษา ความลับเหลานั้นไวเชนกัน 

          รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไดผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จะเก็บรักษาไวที่ บพท. เพ่ือเปด 
โอกาสใหผูสนใจไดใชประโยชน  นอกจากนี้รายงานดังกลาวจะถูกแปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรผาน 
เครอืขายอินเตอรเน็ตตอไป ยกเวนเอกสารท่ีอยูในระหวางการเก็บรักษาเปนความลับ 

  
          การประเมินโครงการ 
          กิจกรรมหนึ่งภายใตระบบควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัย คือ การติดตามและประเมินโครงการ 

บพท. จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการทุก 6 เดือน หรือตามตกลงในสัญญา
โดยหัวหนาโครงการต องสงรายงาน ความกาวหนาและรายงานการเง ินมายัง บพท. เพื ่อเข ากระบวนการ 
ประเมินตามขั้นตอนตอไป 

          กระบวนการประเมินโครงการของ บพท. อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เชน 
การเยี ่ยมชมโครงการ การประชุมนำเสนอผลงานและกำหนดใหม ีกระบวนการวิพากษ หร ือการใหผ ู ได รับ 
ผลประโยชนหรือผู ใชประโยชนเปนผูใหความเห็น เปนตน ทั้งนี ้ นักวิจัยมีสิทธิ ์ในการเห็นพองหรือโตแยงกับ 
ผลการประเมินดังกลาวได แตอยางไรก็ตาม ตองอยูบนหลักของความถูกตองทางวิชาการและเหตุผลประกอบ 

          ในกรณีที่นักวิจัยเห็นพองกับผลการประเมินหรือคำแนะนำที่ไดจากการประเมิน นักวิจัยควรนำ 
ขอแนะนำ ดังกลาว มาใชพิจารณาปรับปรุง การดำเนินงานในขั้นตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด หากนักวิจัยมี 
ความเห็นขัดแยงกับขอเสนอแนะดังกลาวและไมประสงคจะนำความเห็นหรือขอแนะนำดังกลาวไปใชประโยชน 
ก็สามารถทำได โดยตองใหเหตุผลประกอบ โดยเหตุผลดังกลาวควรมีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักลางคำแนะนำดังกลาวได 
หรือมีหลักฐานที่อางอิงไดประกอบ 

          ในกรณีที่นักวิจัยไมเห็นดวย หรือมีความเห็นขัดแยงกับคำแนะนำซึ่งไดจากการประเมิน มีขอแนะนำ 
ใหนักวิจัยนำความเห็นของผูประเมินและความเห็นแยงของนักวิจัย ใสไวในภาคผนวกทายเลมรายงานฉบับสมบูรณ 
เพ่ือใหผูอานรายงานนั้นไดใชวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ 

  
ทรัพยสินทางปญญา 
ผลงานวิจัยแตละชิ้นสามารถกอใหเกิดทรัพยสินทางปญญาไดอยางนอยที ่สุดรายงานผลงานวิจัย 

ก็เปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง ซึ ่งไดรับความคุมครองโดยกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ผลลัพธของ 
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งานวิจัยบางเรื ่องอาจนำไปสูการยื ่นขอรับความคุ มครอง คือ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได และสามารถนำไปใช 
ประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณะได ประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญา หรือคำ
รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหทุน  

กรณีผูรับทุนเปนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม บพท. จะดำเนินการตามระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือใหนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. 2563 

 
การเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนจากงานวิจัย 
บพท. จะดำเนินการเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ไดจากโครงการที่ไดรับทุนในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

หรือ ประเด็นใดประเด็นหนึ ่ง ตามวาระและโอกาสที ่เหมาะสม โดยใชสื ่อตางๆ เพื ่อใหเกิดการใชประโยชน 
จากผลงานวิจัย ยกเวนผลงานวิจัยที่อยูในระหวางระหวางการเก็บรักษาเปนความลับ ดังนั้น บพท. จึงขอสงวนสิทธิ์ 
ในการเผยแพร และประชาสัมพันธผลงานวิจัยดังกลาวตามความเหมาะสมโดยไมกระทบตอทรัพยสินทางปญญา 
ของทุกฝายและขอความรวมมือจากนักวิจัยในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือเชิญเขามามีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ 
การเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานดังกลาวถึงแมโครงการวิจัยนั้นจะเสร็จสิ้นแลวก็ตาม 

นักวิจัยหรือหนวยงานตนสังกัดของนกัวิจัยสามารถเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยเหลานั้นได
เชนกัน ตามความเหมาะสมโดยไมกระทบตอทรัพยสินทางปญญาของทุกฝาย แตทั้งนี้ขอใหระมัดระวังเรื่องผลกระทบ 
จากการเผยแพรที่มีผลตอการขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผลงานน้ัน 
มีโอกาสขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือการคุมครองทางทรัพยสินทางปญญารูปแบบอื่น หากมีขอสงสัยประการใด 
หรือไมแนใจโปรดสอบถามกอนดำเนินการ  

ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยของโครงการในส่ิงพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง 
ขอใหนักวิจัยและตนสังกัดของนักวิจัย อางอิงถึงชื่อหรือตราสัญลักษณ บพท. และ ระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุน 
จากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)” และ “ความเห็นใน รายงานผลการวิจัยเปนของผูวิจัย 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื ้นที่ (บพท.) ไมจำเปนตองเห็นดวยเสมอไป” รวมถึงสงสำเนา 
ของสิ่งท่ีไดเผยแพรน้ันใหหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) จำนวน 1 ชุด 

ในกรณีของการเผยแพรและประชาสัมพันธโดยทาง บพท. จะอางอิงถึงและใหความสำคัญแก 
หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยและทีมวิจัยดวยเชนกัน ทั้งในรูปแบบของตราสัญลักษณ หรือการอางถึงชื่อตามโอกาส 
ที่เหมาะสมและเปนไปได ทั้งนี้ ในกรณีของการเผยแพรและประชาสัมพันธโดยสถาบันตนสังกัดของนักวิจัยหรือ 
นักวิจัยมีความประสงคให บพท.ช วยเหลือในดานการเผยแพรและประชาสัมพันธก็สามารถทำไดโดยติดตอกับ บพท.
โดยตรง 

นอกจากนี้ บพท. ขอความรวมมือจากหัวหนาโครงการในการสงขอมูลดานการนำผลงานวิจัยไปใช 
ประโยชนของโครงการวิจัย ที ่ไดรับทุนกลับมายัง บพท. ใหไดรับทราบดวย (รายละเอียดในเอกสารแนบทาย 
สัญญารับทุน) 
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สัญญาเลขที่.................................... 

โครงการ “…………………………………………………………………….” 

บัญชีโครงการ 

 

 

ช่ือบัญชีเงินฝาก     

เลขที่บัญชี    

ธนาคาร                  สาขา      

ผูมีอำนาจสั่งจาย    

     

     

 

พรอมกันนี้ขอใหสงสำเนาบัญชีธนาคารมายัง บพท. ดวย 

 

ลงนาม  ............................................ 

(..........................................) 

                        ผูรับทุน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :  ผูมีอำนาจในการสั่งจายจะตองไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
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ใบสำคัญรับเงิน 
 

โครงการ  ..................................................................................................................................................... 

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ......................  

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................... 

ที่อยู/สถานที่ทำงาน .................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

โทร. ................................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน ........................................... 

ไดรับเงินดังรายการตอไปนี้ 

 

รายการ จำนวนเงิน 

1.  คาพาหนะในการเดินทาง   

 รถยนตรับจาง/รถตู (ระบุทะเบียนรถ)  

 ตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/รถยนตโดยสารปรับอากาศ  

 รถยนตสวนตัว (คาน้ำมัน, ระบุหมายเลขทะเบียนรถ)   

2.  คาท่ีพัก  

3.  คาใชจายอื่นๆ  

  

หมายเหตุ  :  เพ่ือเปนคาใชจายการ......................................................... 

                 ในวันที่................................................................................ 

 

 

  

  

รวม  

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ) ............................................................ ผูรับเงิน 

 

     (ลงชื่อ) ............................................................ ผูจายเงิน 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 

โครงการ  ...................................................................................................................................... 

วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............  

 

รายละเอียดรายจาย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

รวมเงินทั้งสิ้น   

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .................................................................................................................. 

 

ขาพเจา..............................................................................ตำแหนง ............................................ 

 

ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายได และขาพเจาไดจายเงินไปเพื่องานของ
โครงการอยางแทจริง 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

(ลายมือชื่อของผูจายเงิน) 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

(หัวหนาโครงการลงนามกำกับ) 

 

หมายเหตุ   ใชไดเฉพาะกรณีท่ีคาใชจายไมเกิน 1,000 บาท 
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ชือโครงการ  :  แร่ปูนขาว

เลขที

ว.ด.ป. รายการ อ้างอิง รับ จ่าย คงเหลือ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์รวม

งบประมาณ 300,000   240,000   192,000    50,000      38,000   -         520,000      

(หัก) ค่าใช้จ่าย 225,600-   120,000-   48,000-      28,600-      29,000-   225,600-      

งบประมาณคงเหลือ 300,000   225,600-   74,400     120,000   144,000    21,400      9,000     294,400      

2546

15-ม.ิย. รับเงินงวด 1 จาก สกวR…/01 250,000   

7-ม.ค. ค่าหินปูน P...../ 001 15,000-     235,000   15,000   15,000        

7-ม.ค. ซือเครืองเขียนฯP...../ 002 1,500-       233,500   1,500     1,500          

7-ม.ค. ค่าเอกสารประชุม ครังท ีP...../ 003 1,500-       232,000   1,500        1,500          

10-ม.ค. เบิกถอนเงนิเปดบัญชี 100-          230,800   1,200        1,200          

10-ม.ค. ค่าล่วงเวลานักศึกษาช่วยงานP...../ 005 3,000-       227,800   3,000        3,000          

15-ม.ค. ทดรองจ่ายไปลําปาง P...../ 006 20,000-     207,800   50,000     20,000        

15-ม.ค. ค่าบดหินปูน P...../ 007 1,400-       206,400   1,400        1,400          

15-ม.ิย. รับเงินงวด 2 จาก สกว. 50,000     

15-ม.ิย. รับดอกเบยี 500          201,500   4,900     4,900          

15-ม.ิย. ค่าสารเคมี P...../ 121 3,000-       198,500   3,000     3,000          

15-ม.ิย. ค่าจ้างทํา BurnerP...../ 122 20,000-     178,500   20,000      20,000        

15-ม.ิย. ค่าทีปรึกษา P..../0123 2,000-       176,500   5,000       2,000          

15-ม.ิย. ค่าสมาชิก InternetP.../ 0124 4,500-       172,000   4,500        4,500          

15-ม.ิย. ค่าตอบแทนนักวิจัยP...../0125 65,000-     107,000   65,000     65,000        

15-ม.ิย. ค่าจ้างจนท.Lab,P...../0126 17,000-     90,000     17,000      17,000        

300,500   225,700-   74,800     120,000   48,000      28,600      29,000   225,600      

120,000   144,000    21,400      9,000     294,400      

             หมายเหตุ  :  เงินยืมทดรองจ่ายยังไม่ถือเปนค่าใช้จ่ายของโครงการ จนกว่าจะได้รับเอกสารการจ่ายมายืนเบิกแทน

รวม

ยอดยกไป

ตัวอย่างบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน โครงการ

บัญชีเงินฝากเลขที  0X0 - X - 0XXX0 - x

เงินฝากธนาคาร รายจ่าย
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สัญญาเลขที่ .................................. 

“โครงการ..........................................................” 

      รายงานสรุปการเงินในรอบ ............................ เดือน  
 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน                   

รายงานในชวงตั้งแตวันที่     ถึงวันที่                             
 

รายจาย 
หมวด 

(ตามสัญญา) 
รายจายสะสมจาก
รายงานครั้งกอน 

(1) 

คาใชจายงวด
ปจจุบัน 

(2) 

รวมรายจายสะสม 
จนถึงงวดปจจุบัน 
(3) = (1) + (2) 

งบประมาณท้ังหมดที่ต้ัง
ไวตามสญัญา (4) 

คงเหลือ 
(หรอืเกิน) 

(5) = (4) – (3) 

ก. สวนที่โครงการบริหาร 

1. คาตอบแทน ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

2. คาจาง ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

3. คาใชสอย ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

4. คาวัสด ุ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

5. คาครุภัณฑ  ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

รวม ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

ข. สวนท่ีบริหารโดย บพท. 

6. คาครุภัณฑ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

7. คาใชจายอื่นๆ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

รวม ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

รวมทั้งสิ้น ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... 

จำนวนเงินที่ไดรับและจำนวนเงินคงเหลือ 
 

จำนวนเงินที่ไดรับ จำนวน วันที่ไดรับ  คาใชจาย จำนวน 
งวดที่ 1 (จาก บพท.) .............. บาท ...../....../......  งวดที่ 1 .............. บาท 
งวดที่ 2 (จาก บพท.) .............. บาท ...../....../......  งวดที่ 2 .............. บาท 
งวดพิเศษ ..... .............. บาท ...../....../......   .............. บาท 
ดอกเบี้ย คร้ังท่ี 1 .............. บาท ...../....../......    

รวมเงินที่ไดรับ (A) .............. บาท   รวมรายจาย (B) .............. บาท 
คงเหลือเงินในบัญชีโครงการ (รวม (A) – รวม (B))  ................................บาท (C) 

             ………………………………………..      ……………………………………… 

    ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรบัทุน      ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ  
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สัญญาเลขที่ .................................... 

“โครงการ...................................................................................” 

ประมาณคาใชจายในงวดตอไป 

 

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน         

รายงานในชวงตั้งแตวันที่     ถึงวันที่      

 

 งบประมาณที่เสนอสำหรับงวดที่ ........  

 

  ตั้งไวเดิม  เสนอใหม (D)     แตกตาง %                 หมายเหตุ 

(ในสัญญา) 

1. คาตอบแทน  ...................... ...................... ...................... ..................................... 

2. คาจาง  ...................... ...................... ...................... .....................................  

3. คาใชสอย  ...................... ...................... ...................... ..................................... 

4. คาวัสดุ  ...................... ...................... ...................... ..................................... 

5. คาครุภัณฑ  ...................... ...................... ...................... ..................................... 

6. ....................    ...................... ...................... ...................... ..................................... 

7. ....................    ...................... ...................... ...................... ...................................... 

  

   รวม ...................... ...................... ...................... ......................................... 

เงินที่ควรสงใหในงวดนี้ 

(=งบประมาณท่ีเสนอ - เงนิคงเหลือ)                        ...................... บาท  

( D )  – ( C ) 

 

 ………………………………………..   ……………………………………… 

      ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน    ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ 

 



32 
 

เอกสารแนบหมายเลข 8 

วันที่ ………………………………………… 
 

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนนิการจัดซื้อครุภัณฑ / ครุภัณฑตนแบบ 

เรียน ผูประสานงานชุดโครงการวิจัย “………………………………..” /ผูอำนวยการฝาย.......................................... 

เอกสารแนบ  ใบเสนอราคา   Specification ของครุภณัฑ  ประกาศเชิญชวนย่ืนซอง  ผลการเปดซองสอบราคาครภุณัฑ 
 

ดวยโครงการ “…………………………………………………………..……………”  สัญญาเลขที่ …………........................................…..… 

มีความประสงคจะจัดซื้อครุภณัฑ ……………………..จำนวน …….รายการ   ในวงเงิน …………………………..................................…..บาท 

(…………………………………………….) จากบริษัท …………………เนื่องจาก ………………………………… รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้   

โดยครุภณัฑดังกลาว 

 ไดรับอนมุัติแลวตามเอกสารแนบสัญญา หนา ................ 

 กรณีการจัดซื้อครุภัณฑไมเปนไปตามสัญญา โปรดระบุเหตผุล ........................................................................... 

 โครงการไดดำเนินการแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ/จดัจาง  จำนวน  3  ทาน    

 1………………………………………….. ประธาน   2………………………………………….. กรรมการ 

 3………………………………………….. กรรมการ 

เพ่ือดำเนินการสอบราคาและเสนอผลการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจดัซื้อตอไป   

 โครงการไดดำเนินการแตงตั้งกรรมการตรวจรับ  จำนวน  3  ทาน     

 1………………………………………….. ประธาน  2………………………………………….. กรรมการ 

 3………………………………………….. กรรมการ 

เพ่ือดำเนินการตรวจรับครภุัณฑท่ีไดดำเนินการจัดซื้อแลว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(…………………………….) 

หัวหนาโครงการวิจัยฯ 

การดำเนินการ 

  ความเห็นของผูประสานงาน/เอกชน   เปนอำนาจอนมุัติของ บพท. 

………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..………………………………………............................................................ 
เรียน  ผอ. บพท. 

เพื่อโปรดพิจารณา 
                                                             
(                                          ) 

       

วันที…่……เดือน……….พ.ศ………. 

ความเห็นเจาหนาที่ ………………………...……………….………… 
…………………………………………………………………………........... 
................................................................................................ 
 

ความเห็น  ผอ. บพท. 

  อนุมัติ  

 ไมอนมุัต ิ หรือความเห็นอ่ืน ………………………………………... 
                                      
 
(...............................................................) 
              ผูอำนวยการ 
วันที…่……เดือน……….พ.ศ………. 
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วิธีกรอกขอมูลแบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑ 

 
1. ขอใหใชแบบฟอรม 1 แผนตอครุภัณฑ 1 รายการ 
2. รหัสครภุัณฑใหใชรหัสโครงการตามดวยสัญลักษณ “/” ตามดวย Running Number เชน          

ถารหัสโครงการเปน RDG38-1-0004 
ครุภัณฑชิ้นที่ 1 ใหใชรหัส RDG38-1-0004/1 
ครุภัณฑชิ้นที่ 2 ใหใชรหัส RDG38-1-0004/2 

ถาเปนครุภัณฑรายการเดียวกันหลายชิ้น ให RUN เลขแบบเดียวกัน โดยใหระบุรหัส
เริ่มตน และ 

รหัสสุดทาย เชน RDG38-1-0004/1 ถึง RDG38-1-0004/10 เปนตน 
 

3. Serial Number ถาไมมีไมตองกรอก 
4. วันที่ไดรับของและเลขท่ีบิล ใหระบุวันท่ีบนเอกสารท่ีไดรับจากบริษัทในการจัดซื้อ สวนเลขที่บิล

ใหใชเลขที่ของเอกสารนั้น 
5. วิธีจัดซื้อ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ 

1. ตกลงราคา 
2. สอบราคา 
3. ประกวดราคา 
4. วิธีพิเศษ 

6. สถานที่ติดต้ัง ใหระบุชื่อหอง ชื่ออาคาร และชื่อหนวยงานที่เคร่ืองน้ันติดตั้งใชงานอยู 
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แบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก บพท. 

 

 

 

 

 

 

 

 รหัสครุภัณฑ......................................................................................................................................... 

 ชื่อครุภัณฑ............................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 คุณลักษณะจำเพาะ (Specification) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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