
Update 24 มกราคม 2565 

แนวทางการเบกิจา่ยเงนิ 



1.ลกูจา้ง
โครงการวจิยั 

2.บคุคลภายใน 

3.บคุคลภายนอก 

จา่ยผา่น Payroll  
(บญัชเีงนิเดอืน) 

เบกิจา่ยผา่นฝ่ายการคลงั
ของคณะฯ 

การจา่ยเงนิ แบง่เป็น 3 ประเภท 

• จา่ยผา่น  Payroll (บญัชเีงนิเดอืน) 
• จา่ยผา่น เงนิสดยอ่ยเพือ่การวจิยั 



ลกูจา้งโครงการวจิยั 

 โครงการวจิยัเป็นผูค้ดัเลอืกบคุคลภายนอกเขา้มาเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นโครงการวจิยั 
หลงัจากคดัเลอืกไดแ้ลว้ ตอ้งด าเนนิการขอค าส ัง่จา้งของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาลกบัฝ่ายทรพัยากรบคุคล โดยผา่นฝ่ายวจิยั 

 ตอ้งเป็นบคุคลทีไ่มม่คี าส ัง่จา้งซ า้ซอ้นกบัทีอ่ ืน่ 

 ลกูจา้งโครงการวจิยัม ี2 แบบ  (* ขึน้อยูก่บัการอนมุตัขิองแหลง่ทนุ) 
            1. นายจา้งสมทบประกนัสงัคม 
            2. นายจา้งไมไ่ดส้มทบประกนัสงัคม 

 ลกูจา้งโครงการวจิยัม ี4 ต าแหนง่ 
           1. นกัวจิยั วฒุกิารศกึษาปรญิญาเอก 
           2. ผูช้ว่ยวจิยั วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป 
           3. เจา้หนา้ทีว่จิยั วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป 
           4. เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรขี ึน้ไป 

บคุคลภายใน  มเีลข SAP ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

บคุคลภายนอก 

 ไมม่เีลข SAP ของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

 หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นตข์องคา่ตอบแทน 

การจา่ยเงนิ แบง่เป็น 3 ประเภท 



แนวทางการด าเนนิงาน 



ข ัน้ตอนการท าค าส ัง่จา้งลกูจา้งโครงการวจิยั 

โครงการ จดัเตรยีมเอกสารประกอบการขอ
ค าส ัง่จา้ง สง่มายงัฝ่ายวจิยั 

ฝ่ายวจิยั ตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1-2 วนั 

หากมแีกไ้ข 

ฝ่ายวจิยั สง่เอกสารไปยงัฝ่ายทรพัยากร
บคุคล (HR) ภายใน 1 วนั 

ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสง่ค าส ัง่จา้ง 
มายงัฝ่ายวจิยั โดยใชร้ะยะเวลา 

ประมาณ 10-15 วนั  

เมือ่แหลง่ทนุโอนเงนิมา 
ฝ่ายวจิยัด าเนนิการแจง้เบกิจา่ยคา่จา้ง /คา่ตอบแทน  

ผา่นระบบ SAP ไปยงัฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
หรอื ส ัง่ Run Payroll ตามค าส ัง่จา้งของลกูจา้งทีม่ปีระกนัสงัคม 

ฝ่ายวจิยั แจง้
แกไ้ข ภายใน 

1-2 วนั 

หากไมม่แีกไ้ข 

กรณีลกูจา้งมปีระกนัสงัคม 
 

หากได ้HR ท าค าสัง่จา้งเสร็จกอ่น 
วนัที ่15 ของเดอืน  

ลกูจา้งจะไดรั้บเงนิในเดอืนถัดไป 

หลังจากลกูจา้งโครงการไดรั้บ
ค าสัง่จา้งแลว้ 

 ใหน้ าค าสัง่จา้งไปขอท าบัตร 
ทีฝ่่ายทรัพยากรบคุคล 



ตวัอยา่งค าส ัง่จา้ง 



1.เขา้เว็บไซต ์www.si.mahidol.ac.th 
 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  

ไปที ่วจัิย 
 

2. ไปที ่ ลงิกอ์ืน่ทีน่่าสนใจ   
เลอืก เอกสารและแบบฟอรม์ตา่งๆ 

3. ไปทีห่วัขอ้ที ่2  
แบบฟอรม์เกีย่วกบัรายจา่ยงบบคุลากร

(คา่จา้ง)/หมวดคา่ตอบแทน 

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์คา่จา้ง / คา่ตอบแทน 

1 

2 

3 

http://www.si.mahidol.ac.th/


ลกูจา้ง
โครงการวจัิย 

แบบฟอรม์ (ลกูจา้งโครงการวจิยั) 



ขอ้ 2.1 บนัทกึขออนมุตัใินหลกัการจา้งบคุคลภายนอก  
(วจิยั)  HR1-2 

1. แบบฟอรม์หมายเลข 4 (HR-1) - บนัทกึน าสง่จากภาควชิาของหวัหนา้
โครงการวจิยั 
2. แบบฟอรม์หมายเลข 4 (HR-2) – กรอกรายละเอยีดของลกูจา้งโครงการวจิยั 
3. Check list เอกสารทีต่อ้งแนบ 

1 2 3 



Check list เอกสารแนบประกอบการขอค าส ัง่จา้ง 

1)  ประวัตบิคุคลภายนอกปฏบิัตงิาน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (แบบฟอรม์ HR 4) 

2)  แบบสญัญาจา้งผูช้ว่ยวจัิย ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั  (แบบฟอรม์-ฝ่ายวจัิย ขอ้ 2.3 ) 

3)  ส าเนาบตัรประชาชน พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

4)  ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

5)  ส าเนาหนา้บญัชธีนาคารไทยพาณชิย ์สาขาศริริาช เทา่นัน้ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

6)  ส าเนาใบระเบยีนแสดงผลการศกึษา หรอื Transcript พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

7)  ส าเนาใบปรญิญาบตัรหรอืหนังสอืรับรองซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากผูม้อี านาจวา่เป็นส าเร็จ

การศกึษาครบถว้นตามหลกัสตูร (ระดบัปรญิญาตรขี ึน้ไป) (ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ขอ

ค าสัง่จา้ง) พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

8)  ส าเนาใบประกอบวชิาชพี/วฒุบิัตร (ถา้ม)ี พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

9)  ส าเนาทะเบยีนสมรส-ใบเปลีย่นชือ่ นามสกลุ (ถา้ม)ี พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 



1. กรอกรายละเอยีดประวตัลิกูจา้งโครงการวจิยั 
2. ตดิรปูถา่ยขนาด 1 นิว้ 

ขอ้ 2.2 แบบฟอรม์ประวตัพินกังานบคุคลภายนอก (วจิยั) 

 



 ขอ้ 2.3  แบบสญัญาจา้งผูช้ว่ยวจิยั 

1. รายละเอยีดผูว้า่จา้ง (หวัหนา้โครงการวจิยั) และผูร้บัจา้ง (ลกูจา้งโครงการวจิยั) 
2. ต าแหนง่ลกูจา้งโครงการวจิยั, ชือ่โครงการ, อตัราเงนิเดอืน และ วนัเร ิม่ตน้-สิน้สดุ
สญัญาจา้ง (ตอ้งอยูร่ะหวา่งระยะเวลาด าเนนิโครงการวจิยั) 
3. ลงนามใหค้รบท ัง้ 4 ทา่น 
4. ฉบบัจรงิ จ านวน 2 ชุด 



 2.4 แบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน  
(สปส 1-03)  

(แบบไมม่ปีระกนัสงัคม) 

2.5 แบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน  
(สปส 9-02)  

(แบบมปีระกนัสงัคม) 

โปรดแนบเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   /2.ส าเนาทะเบยีนบา้น 
 

หมายเหต ุลกูจา้งโครงการวจิยัทีไ่มม่นีายจา้งสมทบประกนัสงัคม ไมต่อ้งใชแ้บบฟอรม์ข ึน้ทะเบยีน
ผูป้ระกนัตน 

ขอ้ 2.4- 2.5  แบบฟอรม์ขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน 



แนวทางการด าเนนิงาน 



ประเภทรายจ่าย 
 งวดที่ 1 
(บาท)  

 งวดที่ 2 
(บาท)  

 งวดสุดท้าย 
(บาท)  

 งบประมาณรวม
ตลอดโครงการ  

  1. เขา้ระบบ payroll         

1.1 หมวดคา่ตอบแทน (โปรดระบ)ุ         

   - อาจารย ์ก.  สงักดัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (เดอืนละ 9,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) 
(ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00 

   - อาจารย ์ข.  สงักดัคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (เดอืนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) 
(ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

   - อาจารย ์ค.  สงักดัคณะวศิวกรรมศาสตร ์(เดอืนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 
- 31 ธ.ค. 64 ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

1.2 หมวดคา่จา้งผูช้ว่ยวจัิย (โปรดระบ)ุ         

   - นาย ก. ผูช้ว่ยวจัิย ระดับปรญิญาโท (เดอืนละ 25,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 
31 ธ.ค. 64 ) 

100,000.0
0 

100,000.00 100,000.00 300,000.00 

1.3 คา่ใชส้อย (ประกนัสงัคมนายจา้งสมทบ) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 

  2. คา่ตอบแทนบคุคลภายนอกม.มหดิล (AP)         

   - นาย ก.  สงักดั (เดอืนละ 6,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 

   - นาย ข.  สงักดั (เดอืนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดอืน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

  3. เขา้โครงการวจิยั         

3.1 หมวดคา่ใชส้อย          

   - คา่วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ         

   - คา่ผูช้ว่ยวจัิยส าหรับคา่ขอความยนิยอมการวจัิยและประสานงานเกบ็ขอ้มลู ส าหรับประชากร 72 ราย รายละ 
200 บาท 

        

   - คา่ตอบแทนเกบ็ขอ้มลูวจิัย 400 บาท/1 ราย         

บคุคลภายใน 

ลกูจา้งโครงการวจิัย 

บคุคลภายนอก 

*สามารถเบกิคา่ตอบแทนไดท้ัง้
บคุคลภายใน  

และบคุคลภายนอก 

(ตวัอยา่ง) 
แบบฟอรม์แจกแจงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยแหลง่ทนุภายนอก 

ขา้มสว่นงาน 



กรณีทีไ่มร่ะบชุือ่ผูร้บัคา่ตอบแทน   
(เชน่ คา่วเิคาระหข์อ้มลู คา่ตอบแทนเก็บขอ้มลู 

เป็นตน้) 
โครงการ จดัเตรยีมเอกสารเบกิ 

สง่มายงัฝ่ายวจิยั 

กรณีทีร่ะบชุือ่ผูร้บัคา่ตอบแทน  
 (เชน่ หวัหนา้โครงการ คณะผูว้จัิย รวมถงึลกูจา้ง
โครงการวจัิยทีน่ายจา้งไมไ่ดส้มทบประกนัสงัคม 

ฝ่ายวจิยั จดัเตรยีมเอกสารเบกิ 
สง่ใหห้วัหนา้โครงการลงนาม 

• โครงการ สง่เอกสารมายงัฝ่ายวจิยั  ภายในวนัที ่15 ของเดอืน 

 ฝ่ายวจิยั ท าอนมุตัติวับคุคลผา่น ระบบ SAP ใชเ้วลาประมาณ 5 – 7 วนั 
 ฝ่ายวจิยั ตรวจสอบ จดัเตรยีมเอกสาร และเบกิคา่ตอบแทนผา่นระบบ SAP 

• รองคณบดฝ่ีายวจิยั ลงนามอนมุตั ิและปลดอนมุตัใินระบบ SAP  
• จดัสง่บนัทกึเบกิเงนิคา่ตอบแทนไปยงัฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานเบกิจา่ยคา่จา้งและคา่ตอบแทน  
(บคุคลภายใน) 

• HR ตรวจสอบเอกสารและ Run Payroll  

 

• ผูร้บัเงนิคา่ตอบแทนจะไดร้บัเงนิผา่นบญัชเีงนิเดอืน ในเดอืนถดัไป 

 



              การกรอกแบบฟอรม์ (บคุคลภายใน) 

ม ี2 วธิ ี

 1. กรอกในแบบฟอรม์ขอเบกิเงนิคา่ตอบแทน-
บคุคลภายใน  ( download websit วจิัย ขอ้ 2.6 ) 

 2. กรอกผา่นระบบ E-submission 



บคุคลภายใน 

1. กรอกแบบฟอรม์ขอเบกิเงนิคา่ตอบแทน  
(บคุคลภายใน) 



ขอ้ 2.6 แบบฟอรม์คา่ตอบแทน -บคุคลภายใน 

1. รหสัโครงการวจิยั 

2. ชือ่หวัหนา้โครงการ ภาควชิา  
ชือ่ผูบ้นัทกึ และเบอรโ์ทรศพัท ์

3. รายละเอยีดผูท้ ีจ่ะรบัเงนิคา่ตอบแทน 

4. หวัหนา้โครงการวจิยั 
ลงนามและลงวนัที ่

• สามารถน าเอกสารมาสง่ทีว่จัิยไดเ้ลย 
 โดยไมต่อ้งมใีบน าสง่ 

1 
2 

3 

4 



20 

2. การกรอก ผา่นระบบ E-submission 



21 

2. การกรอก ผา่นระบบ E-submission (ตอ่) 



22 

2. การกรอก ผา่นระบบ E-submission (ตอ่) 



หวัหนา้โครงการ 
ลงนามและวนัที ่

2. การกรอก ผา่นระบบ E-submission (ตอ่) 



แนวทางการด าเนนิงาน 



เจา้หนา้ทีฝ่่ายวจิยั ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

ฝ่ายวจิยั สง่ไปยงัฝ่ายการคลงั  
ภายใน 1- 3 วนั นบัต ัง้แตว่นัทีฝ่่ายวจิยัไดร้บัเอกสาร 

ฝ่ายการคลงัตรวจสอบเอกสาร  ,ประสาน HR ตรวจสอบขอ้มลู 
 และด าเนนิการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนบคุคลภายนอก  

(5 – 15 วนั) 

นกัวจิยัไดร้บัเงนิ 
(ไมเ่กนิ 20 วนัท าการ) 

เสนอ รองคณบดฝ่ีายวจิยัลงนาม  

   ข ัน้ตอนการด าเนนิงานเบกิจา่ยคา่จา้งและคา่ตอบแทน 
(บคุคลภายนอก) 

เอกสารแนบประกอบ 
 
1.บันทกึขอเบกิเงนิคา่ตอบแทน-คนนอก 
(download ขอ้ 2.7) 
2.ใบส าคัญรับเงนิ  (download ขอ้ 2.8) 
3.ส าเนาบัตรประชาชน 
4.ส าเนาสมดุบัญชธีนาคารหนา้แรก 
5.ส าเนาหนังสอืขออนุมัตใินหลักการ
จัดซือ้วสัดแุละคา่ใชส้อย 
พรอ้ม highlight หมวดรายจา่ยใหช้ดัเจน  

 

โครงการวจิยั จดัเตรยีมเอกสาร สง่มายงัฝ่ายวจิยั 



บคุคล 
ภายนอก 

แบบฟอรม์ (บคุคลภายนอก) 



1. รายการเบกิคา่ตอบแทน
บคุคลภายนอก 

2. ชือ่หวัหนา้โครงการ ชือ่เร ือ่ง รหสั
โครงการ แหลง่ทนุ 

3. รายละเอยีดของบคุคลทีจ่ะเบกิ
คา่ตอบแทนบคุคลภายนอก (ชือ่-
นามสกลุ, จ านวนเงนิ, ชว่งเวลาทีเ่บกิ, 
บญัชธีนาคาร ไดท้กุธนาคาร, email) 

4. หวัหนา้โครงการวจิยัลงนาม และ
สง่ผา่นภาควชิา 

4 

1 

2 

3 

4 

**หมวดคา่ใชส้อย 
หากมกีารจา่ยเงนิใหผู้ร้บัเงนิ เกนิ 3 เดอืน ขึน้ไป  

ใหแ้นบสญัญาจา้ง 
ทีจ่ดัท าระหวา่งโครงการวจิยัและผูร้บัจา้ง  เพิม่เตมิ 

ขอ้ 2.7 บนัทกึขอเบกิเงนิคา่ตอบแทนบคุคลภายนอก 



 

2 
 ระบรุายการ และเดอืนทีจ่า้ง

งาน 

 ระบรุหสัโครงการวจิยั 
 ระบจุ านวนเงนิตวัเลขและ

ตวัอกัษรใหค้รบถว้น 
 ใหห้วัหนา้โครงการลงนาม

ก ากบั ขอรับรองวา่ใชใ้น
การปฏบิตังิานจรงิ 

 

4.ผูจ้า่ยเงนิและผูรั้บเงนิ      
ไมต่อ้งลงนาม 

3.ไมต่อ้งระบวุนัที ่

1. ระบชุือ่ผูรั้บเงนิ 
และทีอ่ยูใ่หค้รบถว้น 

 ขอ้ 2.8 ใบส าคญัรบัเงนิ  
(กรณีทีค่ณะฯโอนเงนิใหผู้ร้บัเงนิ) 

**ใชใ้นกรณีทีค่ณะฯโอนเงนิ 
ใหผู้รั้บเงนิเทา่นัน้ 

xx 

xx xx 
xx 

xx 

xx 

xx 



Q&A 

1.ลกูจา้งโครงการวจิยัสามารถเริม่สญัญาจา้งไดต้ ัง้แตเ่มือ่ไร 
    ตอบ : วนัเร ิม่ตน้-สิน้สดุสญัญาจา้ง ตอ้งอยูร่ะหวา่งระยะเวลาด าเนนิโครงการวจิยั 

2.ลกูจา้งโครงการวจิยัทีไ่มม่นีายจา้งสมทบประกนัสงัคมให ้สามารถสง่
ประกนัสงัคมดว้ยตนเองไดห้รอืไม ่
    ตอบ : ได ้โดยตดิตอ่ทีส่ านกังานประกนัสงัคม 

3.ลกูจา้งโครงการวจิยัตอ้งทาบบตัรเขา้และออกเวลาปฏบิตังิานหรอืไม ่
    ตอบ : ไมต่อ้งทาบบตัร   



Q&A 

4.ไดร้บัเงนิคา่จา้ง/คา่ตอบแทนเมือ่ไหร ่
    ตอบ :  ลกูจา้งโครงการวจิยั 
                 เชน่ กรณีนายจา้งสมทบประกนัสงัคม ถา้ฝ่ายวจิยัไดร้บัค าส ัง่จา้งกอ่น
วนัที ่ 
                 15 พฤศจกิายน ลกูจา้งโครงการจะไดร้บัเงนิคา่จา้งสิน้เดอืนธนัวาคม 
(เขา้บญัชเีงนิเดอืน)   
               
 บคุคลภายใน / ลกูจา้งโครงการวจิยัทีไ่มม่สีมทบประกนัสงัคม 
                  เชน่ โครงการสง่เอกสารมายงัฝ่ายวจิยักอ่นวนัที ่ 
                  15 พฤศจกิายน บคุคลภายในจะไดร้บัเงนิคา่ตอบแทนสิน้เดอืนธนัวาคม 
                  (เขา้พรอ้มเงนิเดอืน) 
              
             บคุคลภายนอก 
                  เชน่ 20 วนัท าการ นบัจากวนัทีฝ่่ายวจิยัไดร้บัเอกสารถกูตอ้งครบถว้น 



พรพมิล  พลเทพ 
 

เบอรภ์ายใน : 92815 
 

Email : pornpimon.pon@mahidol.edu 


