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ลูกจ้างโครงการวจิัย

บุคคลภายใน

บุคคลภายนอก

จ่ายผ่าน Payroll (บัญชีเงนิเดือน)

เบิกจ่ายผ่านฝ่ายการคลงัของคณะฯ



ลูกจ้างโครงการวจิัย

โครงการวจัิยเป็นผู้คดัเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในโครงการวจัิย หลงัจากคดัเลือกได้
แล้ว ต้องด าเนินการขอค าส่ังจ้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย
ผ่านฝ่ายวจิัย

ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีค าส่ังจ้างซ ้าซ้อนกบัที่อ่ืน

ลูกจ้างโครงการวจัิยมี 2 แบบ  (* ขึน้อยู่กบัการอนุมัติของแหล่งทุน)
1. นายจ้างสมทบประกนัสังคม
2. นายจ้างไม่ได้สมทบประกนัสังคม

ลูกจ้างโครงการวจัิยมี 4 ต าแหน่ง
1. นักวจัิย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
2. ผู้ช่วยวจัิย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป
3. เจ้าหน้าที่วจัิย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึน้ไป

บุคคลภายใน มีเลข SAP ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บุคคลภายนอก
ไม่มีเลข SAP ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ยนิยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ของค่าตอบแทน



ประเภทรายจ่าย
งวดที่ 1
(บาท) 

งวดที่ 2
(บาท) 

งวดสุดท้าย 
(บาท) 

งบประมาณรวม
ตลอดโครงการ 

1. เข้าระบบ payroll

1.1 หมวดค่าตอบแทน (โปรดระบุ)

- อาจารย์ ก.  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนละ 9,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 36,000.00 36,000.00 36,000.00 108,000.00

- อาจารย์ ข.  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

- อาจารย์ ค.  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

1.2 หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (โปรดระบ)ุ

- นาย ก. ผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท (เดือนละ 25,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 100,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00

1.3 ค่าใช้สอย (ประกันสังคมนายจ้างสมทบ) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00

2. ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกม.มหิดล (AP)

- นาย ก.  สังกัด (เดือนละ 6,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00

- นาย ข.  สังกัด (เดือนละ 5,000 บาท) (ระยะเวลา 12 เดือน ) (ระยะเวลา 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 ) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

3. เข้าโครงการวิจัย

3.1 หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

- ค่าผู้ช่วยวิจัยส าหรับค่าขอความยินยอมการวิจัยและประสานงานเก็บข้อมูล ส าหรับประชากร 72 ราย รายละ 200 บาท

- ค่าตอบแทนเก็บข้อมูลวิจัย 400 บาท/1 ราย

บุคคลภำยใน

ลูกจำ้งโครงกำรวิจยั

บุคคลภำยนอก

ยงัไม่ระบุช่ือ
*สำมำรถเบิกค่ำตอบแทนไดท้ั้งบุคคลภำยใน 

และบุคคลภำยนอก

แบบฟอร์มแจกแจงรายละเอยีดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ตัวอย่าง)





ขั้นตอนการด าเนินงานเบกิจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

โครงการ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอค าสั่งจ้าง 
ส่งมายังฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย ตรวจสอบเอกสาร ภายใน 1-2 วัน

ฝ่ายวิจัย แจ้งแก้ไข ภายใน 1-2 วัน

หากมีแก้ไข หากไม่มีแก้ไข

ฝ่ายวิจัย ส่งเอกสารไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) 
ภายใน 1-3 วัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งค าสั่งจ้างมายังฝ่ายวิจัย 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน 

ฝ่ายวิจัยด าเนินการแจ้งเบิกจ่ายค่าจ้าง / ค่าตอบแทน 
ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้ลูกจ้างโครงการวิจัย

ขอค ำสัง่จำ้ง 
โครงกำรวิจยัเป็นผูด้  ำเนินกำรส่ง

เอกสำรมำท่ีฝ่ำยวิจยั

ฝ่ำยวิจยัด ำเนินกำรแจง้เบิกจ่ำยไปยงั
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

หลงัจำกลูกจำ้งโครงกำรไดรั้บค ำสัง่
จำ้งแลว้ ใหน้ ำค ำสัง่จำ้งไปขอท ำบตัร

ท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล



ตัวอย่างค าสั่งจ้าง



1.เขำ้เวบ็ไซต ์คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ไปท่ี วิจยั

2. ไปท่ี  ดำวน์โหลดแบบฟอร์ม

3. ไปท่ีหวัขอ้ท่ี 2 
แบบฟอร์มเก่ียวกบัค่ำจำ้ง / ค่ำตอบแทน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่าจ้าง / ค่าตอบแทน

1

2

3



เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัคา่ตอบแทน

ลกูจ้างโครงการวิจยั

แบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)



บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก 

แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)

แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบไม่มีประกันสังคม

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน - แบบมีประกันสังคม

1

2

3

4

5

แบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

หมายเหตุ ลูกจ้างโครงการวจัิยทีไ่ม่มนีายจ้างสมทบประกนัสังคม ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน



บันทึกขออนุมัติในหลักการจ้างบุคคลภายนอก (วิจัย) HR1-2

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

1. แบบฟอร์มหมายเลข 4 (HR-1) - บันทกึน าส่งจากภาควชิาของหัวหน้าโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มหมายเลข 4 (HR-2) – กรอกรายละเอยีดของลูกจ้างโครงการวจิัย
3. Check list เอกสารทีต้่องแนบ



แบบฟอร์มประวัติพนักงานบุคคลภายนอก (วิจัย)

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

1. กรอกรายละเอยีดประวตัิลูกจ้างโครงการวจัิย
2. ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว้



แบบสัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

1. รายละเอยีดผู้ว่าจ้าง (หัวหน้าโครงการวจิยั) และผู้รับจ้าง (ลูกจ้างโครงการวจิยั)
2. ต าแหน่งลูกจ้างโครงการวจิยั, ช่ือโครงการ, วนัเร่ิมต้น-ส้ินสุดสัญญาจ้าง (ต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาด าเนิน
โครงการวจิยั) และอตัราเงนิเดือน
3. ลงนามให้ครบทั้ง 4 ท่าน
4. ฉบับจริง 2 ชุด



แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
(แบบไม่มีประกันสังคม)

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 
(แบบมีประกันสังคม)

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ลูกจ้างโครงการวจัิยทีไ่ม่มนีายจ้างสมทบประกนัสังคม ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มขึน้ทะเบียนผู้ประกนัตน





ขั้นตอนการด าเนินงานการเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน

กรณีในสัญญายังไม่ระบุชื่อผู้รับค่าตอบแทน  
(เช่น ค่าวิเคาระห์ข้อมูล ค่าตอบแทนเก็บข้อมูล เป็นต้น)

โครงการ จัดเตรียมเอกสารเบิกค่าตอบ 
ส่งมายังฝ่ายวิจัย

กรณีในสัญญาระบุช่ือผู้รับค่าตอบแทน 
(เช่น หัวหน้าโครงการ คณะผู้วิจัย รวมถึงลูกจ้าง
โครงการวิจัยที่นายจ้างไม่ได้สมทบประกันสังคม

ฝ่ายวิจัย จัดเตรียมเอกสารเบิกค่าตอบ 
ส่งให้หัวหน้าโครงการลงนาม

โครงการ ส่งเอกสารมายังฝ่ายวิจัยก่อนวันที่ 15 ของเดือน

ฝ่ายวิจัย ท าอนุมัติตัวบุคคล ใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน

ฝ่ายวิจัย ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสาร และเบิกค่าตอบแทนผ่านระบบ SAP

หัวหน้างาน และหัวหน้าฝ่ายวิจัย ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใน 1 – 2 วัน

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงนามอนุมัติ และปลดอนุมัติในระบบ SAP ส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิจัย ส่งเอกสารไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ก่อนสิ้นเดือนของทุกเดือน

ขั้นตอนการด าเนินงานเบกิจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (บุคคลภายใน)



บคุคลภายใน

แบบฟอร์ม (บุคคลภายใน)



แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายใน

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (บุคคลภายใน)

1. รหัสโครงการวจิัย

2. ช่ือหัวหน้าโครงการ ภาควชิา ช่ือผู้บนัทกึ
และเบอร์โทรศัพท์

3. รายละเอยีดผู้ทีจ่ะรับเงนิค่าตอบแทน

4. หัวหน้าโครงการวจิัยลงนาม และลงวนัที่

* สำมำรถน ำเอกสำรมำส่งท่ีวจิยัไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งมีใบน ำส่ง

1
2

3

4



19

ค่าจ้าง / ค่าตอบแทนการกรอกรายละเอียดเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายใน (E-submission)



20

การกรอกรายละเอียดเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายใน (E-submission)



21

การกรอกรายละเอียดเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายใน (E-submission)



หวัหน้าโครงการลงนามและวันที่

การกรอกรายละเอียดเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายใน (E-submission)





โครงการวิจัย จัดเตรียมเอกสาร ส่งมายังฝ่ายวิจัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และเจ้าหน้าที่บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง

ฝ่ายวิจัย ส่งไปยังฝ่ายการคลัง ภายใน 1- 3 วัน

ฝ่ายการคลัง ตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก (5 – 10 วัน)

นักวิจัยได้รับเงิน
(ไม่เกิน 15 วันท าการ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ลงนามในเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

ขั้นตอนการด าเนินงานเบกิจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน (บุคคลภายนอก)



บุคคลภายนอก

แบบฟอร์ม (บุคคลภายนอก)



บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (บุคคลภายนอก)

1. รายการเบกิค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

2. ช่ือหัวหน้าโครงการ ช่ือเร่ือง รหัสโครงการ 
แหล่งทุน

3. รายละเอยีดของบุคคลทีจ่ะเบกิค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก (ช่ือ-นามสกุล, จ านวนเงนิ, 
ช่วงเวลาทีเ่บกิ, บญัชีธนาคาร ได้ทุกธนาคาร)

4. หัวหน้าโครงการวจิัยลงนาม และส่งผ่าน
ภาควชิา

1

2

3

4

4
โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาหน้าบัญชี



ลงนามเฉพาะหวัหน้า
โครงการเท่านัน้

ผู้จ่ายเงินและผู้ รับเงิน      
ไม่ต้องเซน็

ไม่ต้องลงวนัท่ีท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน
ท่ีแนบมา

ใบส าคัญรับเงิน

การกรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม (บุคคลภายนอก)



Q&A

1.ลูกจ้างโครงการวิจัยสามารถเริ่มสัญญาจ้างได้ตั้งแต่เมื่อไร
ตอบ : วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาจ้าง ต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย

2.ลูกจ้างโครงการวิจัยที่ไม่มีนายจ้างสมทบประกันสังคมให้ สามารถส่งประกันสังคมด้วยตนเองได้
หรือไม่

ตอบ : ได้ โดยติดต่อที่ส านักงานประกันสังคม

3.ลูกจ้างโครงการวิจัยต้องทาบบัตรเข้าและออกเวลาปฏิบัติงานหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องทาบบัตร



Q&A
4.ได้รับเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทนเมื่อไหร่

ตอบ : ลูกจ้างโครงการวิจัย
เช่น กรณีนายจ้างสมทบประกันสังคม ถ้าฝ่ายวิจัยได้รับค าสั่งจ้างก่อนวันที่ 
15 พฤศจิกายน ลูกจ้างโครงการจะได้รับเงินค่าจ้างสิ้นเดือนธันวาคม (เข้าบัญชี

เงินเดือน)  

บุคคลภายใน / ลูกจ้างโครงการวิจัยที่ไม่มีสมทบประกันสังคม
เช่น โครงการส่งเอกสารมายังฝ่ายวิจัยก่อนวันที่ 
15 พฤศจิกายน บุคคลภายในจะได้รับเงินคา่ตอบแทนสิ้นเดือนธันวาคม
(เข้าพร้อมเงินเดือน)

บุคคลภายนอก
เช่น 15 วันท าการ (หลังจากฝ่ายวิจัยส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทน 
บุคคลภายนอกไปยังฝ่ายการคลัง)                  



ภรติา ทองสุขนอก

เบอร์ภายใน : 92819

Email : Pharita.tho@mahidol.edu


