
การบริหารทุนวจิยัระบบใหม่  
: การเบิกจ่ายผ่านเงินเช่ือวจิัย  

(ค่าตรวจวเิคราะห์ ภายในคณะฯ / รพ.ศิริราช) 

งานบริหารโครงการวจิัย ฝ่ายวจิัย  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 



การเบิกจ่ายผ่าน
เงินเช่ือวจิัย 



1. ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัย / อยู่ในระยะด าเนินการวจิัยตามสัญญาทุน 

- เป็นรายการส าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ  

2. ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน (EC / IRB) 

- หนงัสือรับรอง (Ethic) ยงั active อยู ่ 

- หาก ใกล้หมดอายุ ใหรี้บด าเนินการต่ออายใุหเ้รียบร้อยก่อนยืน่ขอใชบ้ริการฯ  

3. เมือ่ท าข้อตกลงฯ และได้รับรหัสเงนิเช่ือแล้ว จึงสามารถใช้บริการเงนิเช่ือวจิัยได้ 

- ระยะเวลาในขอ้ตกลงเงินเช่ือ จะยดึตาม วนัเร่ิมต้น – ส้ินสุด ในสัญญาทุน 

เงื่อนไข การขอใช้บริการเงินเช่ือวจิยั 



 1. แบบแจ้งขอใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเชื่อ **ระบุ ประเภท sample >> ใน / นอก โรงพยาบาลศิริราช 

 2. ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเช่ือ (ลงนามจริง จ านวน 2 ฉบับ ) 

 3. แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสโครงการวิจัยในระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช 

 4. แบบขอน าส่งส าเนาข้อตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ข้อมูลในระบบ 

 5. แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวิจัย + อัตราค่าบริการ (ถ้าม)ี  (1 แบบฟอร์ม : ห้องแลปฯ ที่ขอใช้บริการฯ)  

 6. (ส าเนา) ใบอนุมัติทุนพัฒนาการวิจัย (ทุนในคณะฯ) หรือ (ส าเนา) สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนอกคณะฯ)  

ที่แสดงระยะเวลาที่ได้รับทุนและแผนการใช้จ่าย หรือ (ส าเนา) หนังสือขออนุมัติในหลักการจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้สอย และค่า

ตรวจทางปฏิบัติการ (พร้อมรับรองส าเนา)   

 7. (ส าเนา) เอกสารรับรองโครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (EC / IRB) (พร้อมรับรองส าเนา) 

รายการเอกสารประกอบการท าข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวจิัยเป็นเงนิเช่ือ (check list) 



ผู้วิจัย ฝ่ายวิจัย หน่วยบริหารคู่สัญญา งานประเมินต้นทุน ฝ่ายสารสนเทศ 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และครบถว้นของ

เอกสาร 

(เม่ือเอกสารครบถว้นแลว้) 
เสนอรองคณบดีฝ่าย
วจิยัลงนามเป็นผูรั้บ

ขอ้ตกลง 

Mapping รหสัโครงการ
ของ Front กบั SAP 

ส่งแบบแจง้ขอรหสั
โครงการท่ี Mapping  
ใหง้านเงินรายได ้

ท าบนัทึกแจง้ฝ่าย
สารสนเทศเพื่อสร้างรหสั
โครงการวจิยัในระบบ 
HCLab และระบบ HIS 

รับบนัทึกแจง้ขอรหสั
โครงการวจิยั พร้อม
สร้างรหสัในระบบ 
HCLab และ HIS 

ผูว้จิยัจดัท าเอกสาร
ประกอบการท าขอ้ตกลง

เงินเช่ือวจิยั 

ท าบนัทึกแจง้งาน
ประเมินตน้ทุนเพื่อ 
Mapping  สิทธิรหสั

โครงการ 

แจง้กลบังานเงินรายได ้

2 
d 

2 
d 

2 
d 

14-20 
d 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
- สุธีรา/ฝ่ายวจิยั  โทร. 92657 

- เจตสุภา/หน่วยบริหารคู่สญัญา โทร. 99312 

ไดรั้บส าเนาขอ้ตกลงฯ 
และรหสัเงินเช่ือ 
ส าหรับใชบ้ริการฯ 

สร้างรหสัโครงการ
ส าหรับขอใชบ้ริการ ใน
ระบบ SAP พร้อมส่งแจง้
รหสัใหแ้ก่ฝ่ายวจิยัและ

ผูว้จิยั 
2 
d 

Start 

End 

ขั้นตอนการยืน่ขอใช้บริการเงินเช่ือวจิยั 

2 
d 

บนัทึกขอ้มูลรหสัเงินเช่ือ 



ให้ผู้วจัิยจัดเตรียมเอกสารตาม “รายการเอกสารประกอบการท าข้อตกลง” ให้ถูกต้องครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มการขอใช้บริการโครงการวจิัยเป็นเงนิเช่ือ 



3.3.1 แบบแจ้งขอใช้บริการเงินเช่ือ 



3.3.2 แบบขอส่งข้อตกลงและเอกสาร
ประกอบเพือ่ mapping ข้อมูล 



3.3.3 แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสโครงการ(สารสนเทศ) 



3.3.4 ข้อตกลงการใช้บริการของโครงการวจิัยเป็นเงินเช่ือ 



3.3.5 แบบฟอร์มขอติดต่อการใช้บริการของโครงการวจิัย 



 รหัสเงินเช่ือ มี 4 ประเภท ดังนี ้
 

 
 

 
 
 

 

รหัสเงินเช่ือ 

รหัสการเงิน 70XX 

รหัสตรวจทางห้องปฏิบัติการ PXXX 

รหัสลูกหนี้ 2002XXXX 

HN 88XXXXXX 

ไม่ตอ้งตกใจ 
แต่ละโครงการ  

ไดร้หสัไม่เหมือนกนั 
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ตัวอย่างการแจ้งรหัสเงินเช่ือจากงานเงินรายได้ 
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ตัวอย่างการแจ้งรหัสเงินเช่ือจากงานเงินรายได้ 



 กรณี ส่งตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ / ส่งตรวจผู้ป่วยนอก  

 ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เร่ือง โครงการวจิัยจะขอใช้เงนิเช่ือ 

 ส่งตัวอย่างตรวจวเิคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ 

 แจ้งรหัสเงินเช่ือแก่เจ้าหน้าที่การเงินเพือ่บันทึกรายการใช้จ่าย  

 เกบ็ “ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล” ไว้ เพือ่รอตรวจสอบรายการกบั “หนังสือเรียกเกบ็เงนิ” 

 กรณีให้อาสาสมัครถือรหัสเงินเช่ือไปช าระเงินเอง โครงการวิจัยต้องแสดงรายละเอียดของ

โครงการ อาทิ ช่ือโครงการ รหัสโครงการ รหัสเงินเช่ือ ก ากับในเอกสารที่จะยื่นจ่ายช าระ

เงนิ เพือ่ให้เจ้าหน้าที่การเงนิสามารถตรวจสอบความและยนืยนัข้อมูลโครงการได้ 

การใช้งานรหัสเงินเช่ือ 



 กรณี ผู้เข้าร่วมโครงการวจิัยเป็นผู้ป่วยใน  

 แพทย์เป็นผู้พจิารณาและส่ังตรวจผ่านห้องตรวจ หรือ หอพกัผู้ป่วย 

 จัดท า “แบบฟอร์มขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 

(กรณีผู้ป่วยใน)”  

ส่งให้ งานเงินรายได้ ก่อน Discharge ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพื่อแยกค่าใช้จ่าย

โครงการออกมา (กรณีเร่งด่วน ให้โทรแจ้ง “งานเงินรายได้ 99639” ก่อน และจัดท า

หนังสือแจ้งตามไป) 

การใช้งานรหัสเงินเช่ือ 



ขั้นตอนการใช้บริการเงินเช่ือ และ การช าระหนี ้(ทุนวจิัยระบบใหม่) 



ตัวอย่าง หนังสือเรียกเกบ็ค่าใช้บริการเงินเช่ือจากงานเงินรายได้ 

โปรดตรวจสอบและบันทึก
รหัส เห ล่า นี้ ไ ว้  เพื่ อตรวจ
ตดิตามสถานะการเบิกจ่าย 



ตัวอย่าง หนังสือเรียกเกบ็ค่าใช้บริการเงินเช่ือจากงานเงินรายได้ 



การหักช าระเงินเช่ือ 

Tab ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - แบบฟอร์มการขอใช้บริการโครงการวจิัยเป็นเงนิเช่ือ 



หนังสือหักช าระค่าบริการของโครงการวจิัย (เงินเช่ือ) 

ระบุเลขที่หนังสือเรียกเกบ็จากงานเงนิรายได้แทนได้  
ตัวอย่าง อว78.071/งด.XXXXX เพื่อให้สะดวกต่อ
การตดิตามสถานะเบิกจ่าย 



ตัวอย่าง หนังสือหักช าระฯ (เงินเช่ือ) - แบบฟอร์มเก่า 

ระบุเลขที่หนังสือเรียกเกบ็จากงานเงนิรายได้แทนได้  
ตัวอย่าง อว78.071/งด.XXXXX เพื่อให้สะดวกต่อ
การตดิตามสถานะเบิกจ่าย 



“เพิม่เตมิ”  

ส าหรับเอกสารทีเ่บิกจ่ายล่าช้าเกนิ 30 วนั 

ขอให้แจ้งสาเหตุการล่าช้าลงในหน้าบันทกึเบิกจ่าย 
 

“(ทั้งนี)้ โครงการวจิัยส่งเบิกล่าช้าเกนิ 30 วนั  

เน่ืองจาก ....................................”  
 

(**กรณทีี่ต้องช้ีแจงเพิม่เตมิ ขอให้หัวหน้าโครงการลงนามก ากบัด้วย) 



ค าเตือน 
 

“การใช้ใบเสร็จ และ/หรือ  ใบแจ้งหนี ้เบิกจ่ายซ ้าซ้อน     

มี ความผดิตามกฎหมาย”  
 

หากตรวจพบ โครงการวิจัยต้องท าหนังสือช้ีแจงไปยงัส านักงานคณบดี ต่อไป” 



ขั้นตอนการติดตามหนีค้้างช าระ 

หากโครงการได้รับหนังสือติดตาม: 
ใหโ้ครงการวจิยัตรวจสอบรายการท่ีไดรั้บ
ติดตาม หากเป็นรายการท่ีท าเร่ืองเบิกจ่าย
มายงัฝ่ายวจิยัแลว้ สามารถแจง้ขอ้มูลใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูอ้อกหนงัสือติดตามไดเ้ลย โดย
ระบุเลขท่ีหนงัสือเรียกเกบ็เงินจากงานเงิน
รายไดป้ระกอบ (อว.78.071/งด.xxxxx) 



ขั้นตอนการแจ้งปิด / ขยายระยะเวลา 



ให้ผู้วจัิยจัดเตรียมเอกสารตาม “รายการเอกสารประกอบการท าข้อตกลง” ให้ถูกต้องครบถ้วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แบบฟอร์มการขอใช้บริการโครงการวจิัยเป็นเงนิเช่ือ 
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หนังสือขอขยายระยะเวลา และ ขอเพิม่เติมรายการตรวจฯ 



29 

ตัวอย่าง หนังสือตอบกลบัการขอขยายระยะเวลา 



ข้อควรระวัง โปรดตรวจสอบ 

 “รหัสเงนิเช่ือ” หมดอายุ (รหสัเงินเช่ือมีอายตุามระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน) 

 ผูว้จิยัส่งบนัทึกขอต่ออายมุาท่ีฝ่ายวจิยั เพื่อด าเนินการต่ออายรุหสัเงินเช่ือ  

 หนังสือรับรองจริยธรรม (EC) หมดอายุ  

 ผูว้จิยัด าเนินการต่ออายหุนงัสือรับรอง  

 ส่งส าเนา (หนงัสือรับรองท่ีต่ออายแุลว้) ใหแ้ก่ฝ่ายวจิยั เพื่ออพัเดทฐานขอ้มูลรหสัเงินเช่ือ 

 พงึระวงั ไม่ใช้จ่ายเกนิ งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากแหล่งทุน (ถ้าใช้เกนิ จ่ายเองนะ) 

การใช้บริการเงินเช่ือวจิยั 



Q & A 
(ค าถามทีพ่บบ่อย) 



Q: ระยะเวลาด าเนินการขอใชบ้ริการเงินเช่ือ จนไดร้หสัเงินเช่ือ? 
A: หากเอกสารถกูตอ้งครบถว้น จะใชร้ะยะเวลาออกรหสัเงินเช่ือประมาณ 30 วนั 

Q: ระยะเวลาขอขยายขยขายอายรุหสัเงินเช่ือ หรือ เพ่ิมรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ? 
A: หากเอกสารถกูตอ้งครบถว้น จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 25-30 วนั 

Q: รหสัเงินเช่ือจะใชง้านไดเ้ม่ือใด? 
A: เม่ือโครงการวจิยัไดรั้บหนงัสือแจงรหสัเงินเช่ือจากงานเงินรายไดแ้ลว้เท่านั้น และมี
อายใุชง้านตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง 



Q: ผูใ้ดสามารถลงนามเป็น “พยานฝ่ายผูใ้หข้อ้ตกลง” ไดบ้า้ง? 
A: ผูช่้วยวิจยั / ผูร่้วมด าเนินการวิจยั / ผูท่ี้หวัหนา้โครงการเห็นควร 

Q: ระยะเวลาของรหสัเงินเช่ือ สามารถก าหนดไดห้รือไม่? 
A: ระยะเวลารหสัเงินเช่ือจะใชร้ะยะเวลาเดียวกนักบัท่ีระบุในสญัญารับ
ทุนวิจยั ดงันั้น หากทุนใกลห้มดอาย ุหรือ มีการขออนุมติัขยายสญัญาทุน
แลว้ ใหโ้ครงการวิจยัท าหนงัสือขออนุมติัขยายอายรุหสัเงินเช่ือวิจยัต่อไป 



Q: การระบุรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ตอ้งระบุรายละเอียดหรือไม่? 
A: ควรระบุรายละเอียดใหต้รงกบัรายการตรวจของหอ้งปฏิบติัการนั้นๆ 
หรือ แนบใบขอใชบ้ริการฯ/ใบส่งตรวจ ของหอ้งปฏิบติัการนั้นๆ 
ประกอบดว้ย เพื่อความถูกตอ้ง 

Q: ระยะเวลาเบิกจ่ายล่าชา้เกิน 30 วนั เทียบจากระยะเวลาใด? 
A: เปรียบเทียบจากระยะเวลาระหวา่งวนัท่ีระบุในใบเรียกเกบ็ค่าใชบ้ริการ 
(จากงานเงินรายได)้ ถึงวนัท่ีฝ่ายวิจยัรับเขา้เอกสาร  



Q: สาเหตุท่ีเอกสาร “ขอใชบ้ริการเงินเช่ือ” ถูกส่งกลบัแกไ้ข ไดแ้ก่อะไรบา้ง?   
A: 1. เอกสารประกอบไม่ครบถว้น / ไม่รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. ระบุวนัท่ีไม่ตรงตามสัญญาทุนวิจยั   
3. จดัท าขอ้ตกลงไม่ครบ  2  ฉบบั / ไม่ลงนามจริงทั้ง  2  ฉบบั 
4. หนงัสือรับรอง EC หมดอาย ุ
5. ไม่มีงบสนบัสนุนการตรวจวิเคราะห์ / ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ในแผนงบฯ 
6. ระบุประเภทตวัอยา่งไม่ถูกตอ้ง  เช่น  เป็นผูป่้วย OPD / IPD หรือ เป็นส่ิงส่ง
ตรวจ  *กรณส่ิีงส่งตรวจ ต้องระบุว่าได้จากตัวอย่างภายนอก หรือ ภายใน รพ. 
7. ระบุขอ้มูลเดียวกนัในเอกสารทั้งชุด ไม่ตรงกนั เช่น ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 
เป็นตน้  



Q: สาเหตุท่ีเอกสาร “หกัช าระหน้ี” ถูกส่งกลบัแกไ้ข ไดแ้ก่อะไรบา้ง?   
A: 1. ใชแ้บบฟอร์มไม่ถูกตอ้ง 
2. ระบุหมวดเบิกจ่าย / ยอดเงินรวมไม่ถูกตอ้ง 
3. กรณีแบบฟอร์มเก่า ระบุรหสัเงินเช่ือไม่ถูกตอ้ง 
4. เอกสารรายละเอียดแนบประกอบใบเรียกเกบ็ค่าบริการไม่ครบ / รายการเรียก
เกบ็ไม่ตรงตามหนา้บนัทึก **ให้โครงการวิจัยประสานงานไปยงังานเงินรายได้ที่
ออกหนังสือเรียกเกบ็** 
5. โครงการวิจยัไม่ช้ีแจงสาเหตการเบิกจ่ายล่าชา้ กรณีเบิกจ่ายล่าชา้เกิน 30 วนั 
และลงนามก ากบั 




