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ค าน า 

 

เน้ือหาสาระในคู่มือการบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจยัฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนและ
กระบวนการต่างๆ เร่ิมตั้งแต่การเสนอขอทุน การบริหารการเงินและพสัดุของโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจาก
เงินงบประมาณแผน่ดิน  เงินรายไดม้หาวทิยาลยัและส่วนงาน และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีก าลงัพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึนเป็นล าดบัจากประสบการณ์ท างานและ
ความร่วมมือของทุกท่าน โดยคู่มือฉบบัน้ีส าหรับโครงการวิจยัท่ีเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559  เป็นตน้ไป 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  หวงัวา่จะมีระบบการบริหารงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้และท าใหแ้หล่งทุนมัน่ใจไดว้า่เงินทุนท่ีน ามาสนบัสนุนดา้นการวิจยัน้ี จะเกิดผลดีต่อสงัคม
อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  และขอขอบพระคุณรองคณบดีฝ่ายการคลงั  รองคณบดีฝ่ายวิจยั   
รองคณบดีฝ่ายทรัพยสิ์นและพสัดุ  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  ผูช่้วย
คณบดีและท่ีปรึกษาฝ่ายสารสนเทศ  หวัหนา้งานฝ่ายเภสชักรรม และหน่วยงานต่างๆ ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า และ
ขอ้เสนอแนะในการจดัท าคู่มือการบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจยัในคร้ังน้ี  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือฉบบัน้ีจะ
เป็นประโยชนก์บันกัวิจยัผูไ้ดรั้บเงินอุดหนุนการวิจยั  รวมถึงผูป้ฏิบติังานให้บริหารการใชจ่้ายเงินใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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1 

บทที ่1  
บทน า 

1.1  ความเป็นมา 
 การวิจัยและพัฒนา เ ป็นพันธกิจหน่ึง ท่ีส าคัญยิ่ งของสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ การ ท่ี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสถาบนัการแพทยช์ั้นเลิศระดบันานาชาติ จึงตอ้งมีผลงานวิจยัทั้ง
การวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานและการวิจยัทางคลินิก เป็นศูนยก์ารสร้างความรู้ใหม่และบุคลากรดา้น
การวิจยั และน าความรู้ใหม่จากการวิจยัมาบริหารจดัการ และเผยแพร่สู่สังคม และน าความรู้จากการวิจยัไปใช้
ประโยชน์กบัสังคม ทั้งสังคมวิชาชีพ (แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย)์ และ ประชาชน  เราไดจ้ดัท าเอกสารคู่มือ
การบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจยัฉบบัน้ีข้ึนโดยมุ่งหมายให้ทุกท่านท่ีติดต่อประสานงานกบัเรา  ไม่ว่าจะเป็น
หวัหนา้โครงการวิจยั นกัวิจยัและผูป้ระสานงานรวมทั้งบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีจุดหมายใน
การท างานท่ีชัดเจนและมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  และเป็นแนวทางปฏิบัติตามข้อมบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ.2560  เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี
ระบบการบริหารงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และท าใหแ้หล่งทุนมัน่ใจไดว้่าเงินทุนท่ี
น ามาสนบัสนุนดา้นการวิจยัน้ี จะเกิดผลดีต่อสงัคมอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง   
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจดัท าคู่มือ   

1. เพื่อให้ผูข้อรับทุนวิจยั  ไดท้ราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนอุดหนุนวิจยัและแนวทางปฏิบติั  เม่ือไดรั้บ

ทุนอุดหนุนการวิจยั 

2. เพือ่อ  านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายและจดัซ้ือวสัดุของโครงการวิจยั 

3. เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในการเบิกจ่ายและใชจ่้ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยั 

4. เพื่อลดภาระในการจดัท าเอกสารและรายงานทางการเงินแก่นกัวิจยั 

5. เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่นักวิจยัและผูป้ระสานงานของหน่วยงานในเร่ืองกระบวนการและขั้นตอน 

การเบิกจ่าย 
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1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ช่วยลดปัญหาเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน  และนักวิจยัสามารถด าเนินงานวิจยัไดท้นัทีแมจ้ะยงัไม่ไดรั้บเงิน

จากแหล่งทุน 

2. นกัวิจยัทราบถึงแนวทางการใชจ่้ายเงิน  การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการบริหารเงินของโครงการวิจยั 

3. ช่วยลดปัญหาการท าผิดกฎ ระเบียบ ประกาศและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ว่าดว้ย การบริหารเงิน

อุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 

4. ท าใหน้กัวจิยัและผูป้ระสานงานของส่วนงานมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท างานเก่ียวกบัการ

เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยัยิง่ข้ึน 

5. เพือ่ลดปัญหาขอ้ผดิพลาดในเร่ืองการจดัท าเอกสาร และหลกัฐานการเบิกจ่ายเงิน 

6. สามารถจดัการเร่ืองภาษีให้ถูกตอ้งตามประมวลรัษฎากร  ให้ตรวจสอบไดแ้ละป้องกนัการหักภาษี

ซ ้ าซอ้น 

7. เพื่อสามารถจดัท ารายรับ – รายจ่าย  และรายงานทางการเงินไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

1.4  ค าจ ากดัความ 

มหาวิทยาลยั   หมายความวา่  มหาวิทยาลยัมหิดล 

สภามหาวิทยาลยั   หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ส่วนงาน   หมายความวา่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หวัหนา้ส่วนงาน   หมายความวา่  คณบดี 

หลกัฐานการรับจ่าย หมายความวา่  หลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดมี้การรับหรือจ่ายเงิน  ไดแ้ก่  ใบเสร็จรับเงิน  

หลกัฐานของธนาคารแสดงการรับจ่ายเงิน  หลกัฐานการน าเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของผูรั้บท่ีธนาคาร  ใบน าส่งหรือหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด 

หวัหนา้โครงการวิจยั หมายความวา่  ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัหรือผูท่ี้มหาวทิยาลยัไดเ้ชิญหรือ

มอบหมาย หรือใหทุ้นมาปฎิบติังานวิจยัของมหาวิทยาลยัซ่ึงมีหนา้ท่ี

บริหารโครงการ 

อาสาสมคัร หมายความวา่  บุคคลท่ีอาสาเขา้ร่วมเป็นกลุ่มตวัอยา่งในโครงการวิจยัดว้ยความ

ยนิยอมโดยสมคัรใจ  
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บทที ่2  
บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
2.1  ฝ่ายวจิัย  

 เป็นศูนยว์ิจยัและวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์มีคุณภาพ พร้อมท่ีจะเช่ือมโยงกบัภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นการวิจยัท่ีเป็นเร่ืองท่ีคณะฯ ตอ้งการความเป็นเลิศ (area of excellence in 
research) ใน 3 ดา้น คือ 

1. งานวิจยัเพี่อพฒันาการใหบ้ริการทางการแพทย ์
2. งานวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑท์างการแพทย ์
3. งานวิจยัพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เป็นฐานของการพฒันางานสองดา้นแรก 
เป็นหน่วยสนับสนุนดา้นการบริหารงานวิจยัท่ีมีส านักงานบริหารจดัการงานวิจยัอย่างเป็นระบบและครบ

วงจร และมีความเช่ือมโยงกบังานหรือโครงการอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้ค  าปรึกษาแนะน าและ
ให้บริการแก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ในการขอทุนวิจยั และเอ้ืออ านวย
ความสะดวกแก่นกัวิจยัและเป็นผูป้ระสานงานวิจยัในดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป และการด าเนินงานทางการเงิน
เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได ้ และติดตาม ประเมินผลงานของนกัวิจยัท่ีไดรั้บ
ทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อใหไ้ดง้านวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม  

2.2  ฝ่านการศึกษา  
 เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีให้ความรู้และพฒันาทกัษะดา้นการท าวิจยัทางการศึกษา (แพพทยศาสตรศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ตลอดจนใหค้  าปรึกษาและทุนสนบัสนุนในการท าวิจยัฯ แก่อาจารยแ์ละบุคลากรภายในคณะฯ 
เพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะในการเรียนรู้ และน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาตนเองและสถาบนั และเผยแพร่ผลงานให้
กา้วไปสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 
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บทที ่3  
หลกัเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอทุนวจิยั 

3.1  แหล่งเงนิทุนวจิยั 
1. เงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560  

มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.1 เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง  เงินอุดหนุนการวิจยัท่ีไดรั้บจดัสรรจาก

รัฐบาล  
1.2 เ งินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย   หมายถึง  เ งินรายได้ของมหาวิทยาลัยท่ี 

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจยั 
1.3 เงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดส่้วนงาน  หมายถึง  เงินรายไดข้องส่วนงานท่ีคณะกรรมการประจ า

ส่วนงานและสภามหาวิทยาลยัอนุมติัเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจยั 
1.4 เงินอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  หมายถึง  เงินอุดหนุนการวิจยัท่ีไดรั้บจาก 

(1) แหล่งทุนภายนอกในประเทศ รวมถึงกรณีหน่วยงานของคณะท่ีมีการจดัตั้งกองทุนภายใน และ
กองทุนบริจาคเงินใหโ้ครงการวิจยั 

(2) แหล่งทุนต่างประเทศ 
(3) เงินบริจาคจากมูลนิธิหรือสมาคมท่ีไม่แสวงหาผลก าไร เช่น เงินบริจาคใหม้หาวิทยาลยัหรือคณะ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการวิจยั  หรือกรณีท่ีมีบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกไม่ว่าจะประกอบ
กิจการท่ีแสวงหาก าไรหรือไม่ก็ตามบริจาคเงินเขา้มูลนิธิหรือสมาคมท่ีไม่แสวงหาก าไรโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหมู้ลนิธิหรือสมาคมนั้นบริจาคเงินใหก้บัมหาวิทยาลยัหรือคณะเพื่อการวิจยั 

ทั้งน้ีไม่รวมถึงแหล่งเงินภายนอกท่ีว่าจา้งให้มหาวิทยาลยัหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัท าการวิจยั
หรือการบริการวิชาการ 

2. เงินทุนวิจยัทางการศึกษา  หมายถึง  ทุนสนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากร  ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ซ่ึงมีแหล่งเงินทุน คือกองทุนพฒันาแพทยศาสตร์  โดยโครงการวิจยัท่ีจะขอรับทุนมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 การพฒันาหลกัสูตร 
2.2 การพฒันาบุคลากรต าแหน่งประเภทวิชาการหรือบุคลากรต าแหน่งประเภทสนบัสนุน 
2.3 การพฒันารูปแบบและวิธีการเรียนการสอน 
2.4 การพฒันาวิธีการสอบและคลงัขอ้สอบ 
2.5 การพฒันาการสอนและการประเมินดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ของผูเ้รียนและ/หรือผูส้อน 
2.6 การประเมินหลกัสูตร ไดแ้ก่ การประเมินความพึงพอใจ การสร้างความผกูพนักบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย  การบริหารความเส่ียงทางการศึกษา 
2.7 การประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน 
2.8 การประเมินคุณภาพบณัฑิต 
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2.9 การสร้างเสริมและพฒันาสุขภาวะทางกายและทางใจของผูเ้รียน และ/หรือ ผูส้อน 
2.10 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.11 การพฒันาระบบสนบัสนุนการศึกษา 
2.12 โครงการวิจยัอ่ืนๆ  (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัทางการศึกษานอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไว)้ โดยอยูใ่นดุลย

พินิจของคณะกรรมการทุนวิจยัทางการศึกษา   
 

3.2  คุณสมบตัแิละเง่ือนไขในการขอรับทุน 

1. ทุนจากเ งินงบประมาณแผ่นดิน  และทุนจากเ งินรายได้มหาวิทยาลัย   เ ป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวปฏิบติัในการขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน
และเงินรายไดม้หาวิทยาลยั พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก-4 ) 

2. ทุนจากเงินรายไดส่้วนงาน  เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง 
ทุนพฒันาการวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก-17 ) 

3. ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  เป็นไปตามท่ีแหล่งทุนก าหนด 
4. ทุนวิจยัทางการศึกษา  เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารขอรับทุนวิจยัทางการศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก-18 ) 
 

3.3  การจดัท ารายละเอยีดงบประมาณเพ่ือเสนอขอทุนอุดหนุนการวจิยั 

 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนต่างๆ  นกัวิจยัจะตอ้งเขียนโครงการวิจยัและ
จดัท ารายละเอียดงบประมาณเพื่อเสนอขอทุนวิจยัจากแหล่งทุน  ตามแบบฟอร์มท่ีแต่ละแหล่งทุนก าหนด  ซ่ึงใน
แบบเสนอขอทุนวิจยัดงักล่าวก าหนดใหน้กัวิจยัจดัท ารายละเอียดงบประมาณ  เพื่อใชใ้นการบริหารโครงการ 
แยกตามงบรายจ่ายแต่ละประเภท  ไดแ้ก่  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  และงบลงทุน (ถา้มี) 

1. งบบุคลำกร  ไดแ้ก่  รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะ  เงินเดือน  ค่าจา้งประจ า  ค่าจา้งชัว่คราว  ค่าจา้งลูกจา้งท่ีมิไดส้งักดั
มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นลูกจา้งโครงการโดยใชเ้งินจา้งจากโครงการวิจยัจา้งตามสัญญาจา้งเป็นรายเดือนและ
ปฏิบติังานเตม็เวลา  ทั้งน้ีจะตอ้งออกค าสัง่จา้งจากหวัหนา้ส่วนงานตน้สงักดัของหวัหนา้โครงการหรือ
ผูอ้  านวยการแผนงาน หรือหวัหนา้โครงการยอ่ย และใหส่้วนงานเป็นผูด้  าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัสงัคม
ของลูกจา้งโครงการทั้งหมด   
 การจดัท างบประมาณใหผู้เ้สนอขอรับทุน  ใชอ้ตัราจา้งตามวุฒิการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัหรือแหล่งทุน
ก าหนดคูณดว้ยระยะเวลาการจา้ง  ทั้ งน้ีหัวหน้าโครงการวิจยัก าหนดอตัราค่าจา้งของลูกจา้งไดต้ามความ
เหมาะสมไม่เกินอตัราตามท่ีมหาวิทยาลยัหรือแหล่งทุนก าหนด โดยอตัราตามประกาศหาวิทยาลยั เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2560  ก าหนดอตัราค่าจา้ง ดงัน้ี 
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 วฒิุปริญญาเอก อตัราเดือนละ 27,300 – 31,620  บาท 
 วฒิุปริญญาโท อตัราเดือนละ 22,750 – 26,350  บาท 
 วฒิุปริญญาตรี อตัราเดือนละ 19,500 – 22,580  บาท 
 วฒิุ ปวส. (วิชาชีพชั้นสูง) อตัราเดือนละ 14,950  บาท 
 วฒิุ ปวช. (วิชาชีพชั้นตน้/หรือเทียบเท่า) อตัราเดือนละ 12,220  บาท 
  โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ  กรณีท่ีเป็นเงินรายไดส่้วนงานให้จา้งลูกจา้ง
โครงการไดไ้ม่เกินอตัราท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถจา้งในอตัราดงักล่าวไดใ้หเ้ป็น
อ านาจหวัหนา้ส่วนงานท่ีจะพิจารณาอนุมติัเป็นกรณีไป 
 

2. งบด ำเนินงำน  ไดแ้ก่  รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่ำตอบแทน  หมายถึง  ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการและผูร่้วมวิจยั  โดยคิดจากฐานเงินเดือนปกติคูณ
เปอร์เซ็นตข์องเวลาท่ีผูว้ิจยัท างานในโครงการนั้น  และค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (ทั้งน้ีตั้องไม่เกิน 20% 
ของวงเงินอุดหนุนการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัหรือตามท่ีแหล่งทุนก าหนด)  ส าหรับทุนวิจยัท่ีก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการวิจยัไวใ้นประกาศฯ การใหทุ้นแต่ละประเภท  ใหใ้ช ้ อตัราตามท่ีก าหนด
ในประกาศฯ หรือตามท่ีแหล่งทุนก าหนด 

2.2 ค่ำใช้สอย  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  
• ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น  ค่าจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าจา้งเก็บขอ้มูล  ค่าจา้งประสานงานโครงการ  

ค่าจ้างผูดู้แลบญัชีโครงการ  ค่าจ้างท าอุปกรณ์หรือซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์  ค่าจ้างพิมพ์
เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจา้งบรรทุกของ  ค่าเช่ารถ  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ค่าซ่อม
บ ารุงรักษาครุภณัฑข์องราชการ 

• ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  เช่น  ค่ายานพาหนะ  ค่าท่ีพกั  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ใหเ้ป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลงั  หรือท่ีแหล่งทุนก าหนด) 

• ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  เช่น  ค่าเจาะเลือด  ค่าตรวจทางการแพทย ์
• ค่าใชส้อยทัว่ไป  เช่น  ค่าประกนัสังคมส่วนนายจา้งสมทบ  ค่าสมาชิก  วารสาร  สมาคมวิชาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานในโครงการ  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม  ค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจยั 
ค่าตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใชส้อยเบต็เตลด็ ค่าใชจ่้ายในการน าเสนอบทความ
ทางวิชาการในประเทศ 

ทั้งน้ีวงเงินค่าใชส้อยตอ้งไม่เกิน 15% ของวงเงินอุดหนุนการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัหรือตามท่ีแหล่งทุน
ก าหนด ยกเวน้แหล่งทุนภายนอกเป็นไปตามท่ีแหล่งทุนก าหนด  กรณีโครงการวิจยัในกลุ่มวิจยัและ
สร้างนวตักรรมมุ่งตอบสนองภาคอุตสาหกรรม  ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
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วิทยาศาสตร์และการสอบเทียบเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชใ้นโครงการ  ให้จ่ายไดไ้ม่เกิน 25% ของวงเงินท่ี
ไดรั้บอนุมติั 

2.3 ค่ำวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแ้ลว้ย่อมส้ินเปลืองหมดไปเอง  
แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ หรือส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร  โดยใหใ้ชจ่้ายตามความเป็นจริง  ดงัน้ี 

3. ค่าวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่  กระดาษ  หมึกโรเนียว  กระดาษไข ฯลฯ 
4. ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์  ไดแ้ก่  สารเคมี  สตัวท์ดลอง  สมุนไพร ฯลฯ 
5. ค่าวสัดุต่างๆ  ไดแ้ก่  ค่าฟิลม์  ค่าลา้งอดัรูป ฯลฯ 

ในการจดัซ้ือวสัดุ ใหด้ าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มี 3 วิธี 

1.  วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
 - วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market) 
 - วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ( e-bidding) 
 - วิธีสอบราคา 
2.  วิธีคดัเลือก  
3.  วิธีเฉพาะเจาะจง  
ตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจดั

จา้งท่ีไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ พ.ศ. 2560   
- ข้อ 4 ในกรณีท่ีการจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท  จะไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนักไ็ด ้ แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
- ขอ้ 5 ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคล

หน่ึงบุคคลใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุกไ็ด ้
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดหาวสัดุ และค่าใช้สอย ท่ีใช้เงิน

อุดหนุนการวิจยั พ.ศ.2560  ด าเนินการดงัน้ี 
- การจดัหาวสัดุ และค่าใชส้อยท่ีมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ตอ้งจดัท าสัญญาหรือ

ขอ้ตกลงกไ็ด ้
- ในการตรวจรับพัสดุ ท่ี มีวงเ งินไม่เ กิน 100,000 บาท ให้ผู ้ตรวจรับพัสดุหรือ

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ตรวจรับโดยลงนามในใบส่งสินคา้/ใบส่งงาน  ทั้ งน้ี
ผูต้รวจรับพสัดุจะตอ้งไม่ใช่บุคคลคนเดียวกบัผูจ้ดัหา 

- ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 759/2560 เร่ือง มอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย 
ให้หัวหนา้โครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัมีอ านานในการด าเนินการจดัหา
และอนุมติัจ่ายเงินภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เฉพาะค่าวสัดุ  และค่าใชส้อย 
รวมถึงค่าสารธารณูปโภคดว้ย  
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- ค าสั่งมหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง การมอบอ านาจการด าเนินการดา้นการ
คลังและพสัดุ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยอนุมัติด้านการพสัดุ ภายในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท และอนุมติัจ่ายเงิน คร้ังหน่ึงคร้ังใด ภายในวงเงินอนุมติัดา้นการพสัดุ 

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการสาธารณูปโภค  ส่ือสารและ
โทรคมนาคม  อาทิเช่น  ค่าโทรศพัท ์  ค่าไปรษณีย ์  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต  
และค่าส่ือสารอ่ืนๆ ฯลฯ (ทั้งน้ี ค่าน ้ า  ค่าไฟ ถือเป็นค่าใชจ่้ายของส่วนงานตน้สงักดั) 

3 งบลงทุน (ถ้ำมี)  หมายถึง  ค่าครุภณัฑ ์ คอมพิวเตอร์  software  วิทยเุทป  กลอ้งถ่ายวิดีโอ ฯลฯ  ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้
ในการวิจยัตามอตัราท่ีแหล่งทุนเห็นชอบ  โดยใหห้วัหนา้ส่วนงานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ
อนุมติัภายในวงเงินและรายการงบประมาณท่ีไดรั้บ ตามประกาศหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใชส้อย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2560  
ควบคุมอตัราครุภณัฑไ์ม่เกิน 20% ของวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั   
 ในการจดัซ้ือวสัดุ ให้ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มี 3 วิธี 

1.  วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
 - วิธีตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-market) 
 - วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ( e-bidding) 
 - วิธีสอบราคา 
2.  วิธีคดัเลือก  
3.  วิธีเฉพาะเจาะจง  

 ให้หัวหนา้โครงการวิจยัประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัตามขั้นตอน
และกระบวนการจดัหา รวมทั้งใหมี้การข้ึนทะเบียนครุภณัฑไ์วท่ี้ส่วนงานตน้สงักดั 
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ตัวอย่ำง  แบบเสนอขอเงินทุนวจัิยแยกตำมงบรำยจ่ำย  

รายการงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 รวม 

1. หมวดงบบุคคลากร - -   - 
ไม่มี - - - 
2. หมวดงบด าเนินงาน 59,325.00 103,385.00 162,710.00 
2.1 ค่าตอบแทน - - - 
ไม่มี - - - 
2.2 ค่าใชส้อย 53,000.00 18,000.00 71,000.00 
2.2.1 ค่าเดินทางอาสาสมคัร 50,000.00 18,000.00 68,000.00 
2.2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 3,000.00 - 3,000.00 
2.3 หมวดค่าวสัดุ/สารเคมี - 83,460.00 83,460.00 
2.3.1 ค่าขดุตรวจ ELISA ของ SP-D (96-well) และ KL-6 (96-well) - 83,460.00 83,460.00 
2.4 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 6,325.00 1,925.00 8,250.00 
2.4.1 Cr 6,325.00 1,925.00 8,250.00 

รวมงบประมาณท่ีอนุมติั 59,325.00 103,385.00 162,710.00 
ที่มา:ฝ่ายวจิัย 

3.4  ขั้นตอนกำรเสนอขอทุนวจิยั / ท ำสัญญำรับทุนวจิยั 
1. ทุนจากเงินงบประมาณแผน่ดิน   

 นกัวิจยัจะตอ้งเขียนโครงการวิจยัตามแบบฟอร์มท่ี วช. ก าหนดโดยเสนอเป็นแผนงานบูรณาการ
ตามยทุธศาสตร์ดา้นวิจยัและนวตักรรม และ Upload file ขอ้มูลโครงการวิจยัท่ีเสนอขอทุนเขา้ระบบบริหาร
งานวิจยัแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM)  และส่งผา่นไปยงัส่วนงานตน้สงักดั  
เพื่อใหส่้วนงานรวบรวมเสนอโครงการวิจยัทั้งหมดใหม้หาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัจะตอ้งเสนอ
โครงการวิจยัทั้งหมดไปยงั วช. เพื่อตรวจสอบความซ ้าซอ้นของโครงการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีภายใน 30 
ตุลาคม ของทุกปี   
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รูปที ่1 ขั้นตอนกำรพจิำรณำจัดสรรทุนวจัิยจำกเงินงบประมำณแผ่นดนิ 

 
 

2. ทุนจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั   
  นกัวิจยัจดัท ารายละเอียดงบประมาณแบบ MU:01 เพื่อเสนอขอทุนวิจยัจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 
ซ่ึงในแบบเสนอขอทุนวิจยัดงักล่าวก าหนดใหน้กัวิจยัจดัท ารายละเอียดงบประมาณ เพื่อใชใ้นการบริหาร
โครงการแยกตามงบรายจ่ายแต่ละประเภท  ไดแ้ก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน(ถา้มี)   
 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัของทุนเงินงบประมาณแผน่ดินและทุนจากเงินรายได้
มหาวิทยาลยั ใหป้ฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวปฏิบติัในการสมคัรขอทุนและรับ
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดม้หาวิทยาลยั พ.ศ.2560  
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รูปที ่2 ขั้นตอนกำรพจิำรณำจัดสรรทุนวจัิยจำกเงินรำยได้มหำวทิยำลยั 
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3. ทุนจากเงินรายไดส่้วนงาน  ด าเนินการดงัน้ี  
3.1  ทุนภายในส่วนงานของฝ่ายวิจยั  
1. นกัวิจยัส่งขอ้เสนอโครงการวิจยัผา่นระบบ E-Submission และส่งขอ้เสนอโครงการตวัจริง 1 ฉบบั ลง

นามโดยหวัหนา้โครงการและผูร่้วมวิจยั และหวัหนา้ภาควิชาลงนามรับรองทุกหนา้ 
2. ฝ่ายวิจยัด าเนินการตรวจสอบเอกสารขอทุนและส่งใหผู้ท้รงคุณวฒิุ ประเมินโครงการ 
3. ประชุมพิจารณาการใหทุ้นโดยคณะกรรมการทุนพฒันาการวิจยั 
4. เม่ือผ่านการพิจารณาอนุมติัทุนแลว้  ฝ่ายวิจยัจะจดัท าหนังสืออนุมติัทุนพร้อมจดัท าสัญญา 2 ฉบบั 

แนบพร้อมหนงัสืออนุมติัทุนเพื่อให้หวัหนา้โครงการวิจยัและหวัหนา้ภาควิชาลงนาม 
5. งานวิจยัเสนอสัญญาฯ ให้รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ คณบดี ลงนาม และส่งตวัจริง 1 ฉบบั ให้หัวหนา้

โครงการวิจยัพร้อมอนุมติัในหลกัการจดัซ้ือ ส่วนอีก 1 คู่ฉบบั เกบ็เขา้แฟ้มโครงการวิจยั 
6. ฝ่ายวิจยัวางแผนงบประมาณของโครงการในระบบ SAP 
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รูปที ่5 ขั้นตอนการพจิาณาทุน หน่วยพฒันางานประจ าสู่งานวจัิย (R2R) 
 

 
 ที่มา : ฝ่ายวจิัย 
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3.2  ทุนภายในส่วนของงานการศึกษา   
1. นกัวิจยัส่งขอ้เสนอโครงการวิจยั (SIRED01) 
2. งานการศึกษาเสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาตรวจสอบเอกสาร 
3. งานการศึกษาส่งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจยัทางการศึกษาพิจารณาประเมินโครงการ 
4. งานการศึกษาส่งใหค้ณะกรรมการบริหารทุนวิจยัทางการศึกษาอนุมติัทุน 
5. ท าสัญญาการรับทุนวิจยัทางการศึกษา (SIRED02) 
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4. ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  ด าเนินการดงัน้ี   
• ขั้นตอนการยืน่ขอ้เสนอโครงการ 

1. นกัวิจยัจดัท าขอ้เสนอโครงการตามแบบฟอร์มท่ีแหล่งทุนก าหนด 
2. เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบว่ามีการลงนามขอ้เสนอโครงการ โดยนกัวิจยัและผูร่้วมวิจยัแลว้ และ

ความถูกตอ้งของงบประมาณ 
3. เสนอใหร้องอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัมหิดล พิจารณาและลงนามขอ้เสนอโครงการ 
4. เม่ือไดข้อ้เสนอโครงการท่ีลงนามสมบูรณ์แลว้ฝ่ายวิจยัด าเนินการดงัน้ี 

4.1 คืนขอ้เสนอโครงการท่ีลงนามแลว้แก่ผูป้ระสานงานหรือนกัวิจยั 
4.2 น าส าเนาขอ้เสนอโครงการท่ีลงนามแลว้ 1 ฉบบัเกบ็เขา้แฟ้มและลงขอ้มูลใน Back Office 

• ขั้นตอนการท าสญัญารับทุน 
1. เม่ือแหล่งทุนส่งร่างสญัญารับทุนผา่นมาทางผูรั้บทุน 
2. เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบรายละเอียดเบ้ืองตน้  ไดแ้ก่ 

2.1 ช่ือและท่ีอยูส่ถาบนั 
2.2 ผูท่ี้มีอ านาจลงนาม 
2.3 การระบุการจ่ายค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแหล่งทุนก าหนด 
2.4 การระบุบญัชีท่ีน าเงินเขา้ 

3. เสนอให ้รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัมหิดล พิจารณาและลงนามสัญญารับทุน 
4. เจา้หนา้ท่ีวิจยัออกรหสั IO และแจง้ใหผู้ข้อรับทุนทราบ 
5. เม่ือไดส้ัญญารับทุนท่ีลงนามสมบูรณ์แลว้  ฝ่ายวิจยัด าเนินการต่อดงัน้ี 

5.1 คืนสญัญารับทุนท่ีลงนามแลว้แก่ผูป้ระสานงานหรือนกัวิจยั 
5.2 น าส าเนาสัญญารับทุนท่ีลงนามแลว้ 1 ฉบบัเกบ็เขา้แฟ้มและลงขอ้มูลใน Back Office 
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รูปที ่7 ขั้นตอนประสานงานแหล่งเงินทุนภายนอก 
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3.5  การปรับงบประมาณในแบบเสนอขอทุนวจิยั 

1. เงินงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้มหำวิทยำลยั 

 เม่ือโครงการวิจยัท่ีนักวิจยัเสนอขอทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายไดม้หาวิทยาลยัไดรั้บ 
การพิจารณาอนุมติั  มหาวิทยาลัยจะแจง้ให้นักวิจยัปรับรายละเอียดค่าใชจ่้ายในกรอบงบประมาณท่ีเสนอขอทุน 
ให้สอดคลอ้งกบัวงเงินทุนวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จ านวน 3 ชุด โดยหลกัเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560  พร้อมจดัท ารายละเอียดงวด
เงินค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของโครงการวิจยัจ าแนกตามงบรายจ่าย  ออกเป็น 3 งวด ดงัน้ี 
 งวดท่ี 1 จ านวน 60% ของงบประมาณทั้งโครงการ 
 งวดท่ี 2 จ านวน 30% ของงบประมาณทั้งโครงการ 
 งวดท่ี 3 จ านวน 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ 
 โดยกองบริหารงานวิจัย  จะตรวจสอบการแบ่งงวดเงินของโครงการวิจัยก่อนด าเนินการขออนุมัติ 
เบิกจ่ายเงินให้แก่นกัวิจยั  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัจะอนุมติัจ่ายเงินงวดท่ี 1  ให้แก่นกัวิจยัเม่ือไดรั้บรายละเอียดงวดเงิน
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าแนกตามงบรายจ่ายของโครงการวิจัยจากส่วนงานแล้ว  ดังนั้ น  กรณีท่ีนักวิจัยส่งรายละเอียด 
งวดเงินค่าใชจ่้ายของโครงการวิจยัล่าชา้  จะท าใหน้กัวิจยัไดรั้บเงินทุนวิจยัล่าชา้ดว้ย 

2. ทุนพฒันำกำรวจัิย (เงินรำยได้ส่วนงำน) จะให้เงินทุนวจัิย 6 เดือน ต่อ 1 งวด ดงันี ้
1. ระยะเวลาการวิจยั 1 ปี (หรือนอ้ยกวา่) จะแบ่งออกเป็น 2 งวด 

 งวดท่ี 1  จ านวน  70%  ของงบประมาณทั้งโครงการ 
 งวดท่ี 2  จ านวน  30%  ของงบประมาณทั้งโครงการ 

2. ระยะเวลาการวิจยั 2 ปี  งวดสุดทา้ย 10 % ของงบประมาณทั้งโครงการ และงวดท่ีเหลือเฉล่ียเท่ากนั
ทุกงวด เช่น 

 งวดท่ี 1  จ านวน  30% 
 งวดท่ี 2  จ านวน  30% 
 งวดท่ี 3  จ านวน  30% 
 งวดท่ี 4  จ านวน 10%  
 ทั้งน้ีงานวจิยัจะแจง้ใหผู้ว้ิจยัทราบตั้งแต่ตน้ถึงการแบ่ง % ตามงวด หากผูว้ิจยัเขียนมาไม่ตรง  จะแจง้ให้
มีการปรับแกก่้อนการอนุมติัทุนแบ่งตาม % ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่บางโครงการท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ
สูงในงวดแรก การแบ่ง% อาจไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
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บทที ่4  
การบริหารเงนิทุนอุดหนุนการวจิยัของโครงการวจิยั 

4.1  การเปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารเพ่ือรองรับเงนิอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยั 

 เม่ือมหาวิทยาลยัไดรั้บอนุมติัทุนอุดหนุนการวิจยัและแจง้ไปยงัส่วนงานแลว้  ใหส่้วนงานท่ีไดรั้บจดัสรร
ทุน  ไปเปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคาร เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารออม
สิน ฯลฯ  เพื่อรองรับเงินทุดอุดหนุนการวจิยัท่ีแต่ละโครงการวิจยัไดรั้บทุน  โดยตอ้งเปิดบญัชีในนาม “เงินอุดหนุน 
การวิจยั (ช่ือส่วนงาน)..................มหาวิทยาลยัมหิดล”  และก าหนดใหมี้ผูมี้อ  านาจในการสัง่จ่ายเงินอยา่งนอ้ยสอง
คนลงนามคู่กนั 
 เม่ือมหาวิทยาลยัโอนเงินทุนอุดหนุนการวจิยัท่ีไดรั้บของแต่ละโครงการใหแ้ก่ส่วนงานแลว้  ใหแ้ต่ละ 
ส่วนงานน าเงินท่ีไดรั้บโอนจากมหาวิทยาลยัจดัส่งใหแ้ต่ละโครงการวจิยัภายในวงเงินท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยั  
ตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัและส่วนงานก าหนด  และใหถื้อปฏิบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ย การ
บริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยัใหจ้ดัท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน  โดยค านึงถึงความคล่องตวัในการบริหารงานวิจยั  วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัและ
ความเส่ียงทางการเงิน 
 

4.2  กำรเบิกเงนิอุดหนุนกำรวจิยัจำกมหำวทิยำลยัให้ส่วนงำน 

 เม่ือนักวิจยัจดัท ารายละเอียดค่าใชจ่้ายของโครงการวิจยั  ตามวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรจ านวน 3 ชุด  ส่งไป 
กองบริหารงานวิจยัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัท าหนงัสือขออนุมติัโอนเงินทุนอุดหนุนการวิจยัเสนอต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินให้ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมหาวิทยาลยัเบิกเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงินงบประมาณแผน่ดิน  และเงินอุดหนุนการวิจยัจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั  ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยั ของมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2560  โดย
แบ่งจ่ายเงินเป็น 3 งวด ดงัน้ี  

• เงินงวดที่ 1 มหาวิทยาลยัจะจ่ายให้เม่ือโครงการวิจยัได้รับอนุมติั และหัวหน้าโครงการวิจยัไม่มี
งานวิจยัเก่าติดคา้งกบัมหาวิทยาลยั 

• เงินงวดที่ 2 มหาวิทยาลยัจะจ่ายใหเ้ม่ือหวัหนา้โครงการวิจยัส่งรายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัเม่ือ
ครบ 6 เดือน จ านวน 3 ชุด พร้อมสรุปรายงานแสดงการใชจ่้ายเงินทุนของงวดแรก และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลดา้นวิจยัของมหาวิทยาลยัแลว้ โดยนกัวิจยัจะตอ้งท า
หนงัสือขออนุมติัเบิกเงินงวดท่ี 2 ส่งพร้อมกบัรายงานความกา้วหนา้และรายงานการใชจ่้ายเงินทุนวิจยั
งวดท่ี 1 ผ่านไปยงัส่วนงานต้นสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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• เงินงวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยที่ได้รับ  มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เม่ือหัวหน้า
โครงการวิจยัส่งมอบรายงานฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด พร้อมสรุปรายงานแสดงการใชจ่้ายเงินทุน
วิจยั และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลดา้นวิจยัของมหาวิทยาลยัแลว้ 
โดยนักวิจัยจะต้องท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินงวดท่ี 3 ส่งพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์หรือ
ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละรายงานการใชจ่้ายเงินทุนวิจยังวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 ผ่านไปยงัส่วน
งานตน้สงักดัเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนส่งไปยงักองบริหารงานวิจยัมหาวิทยาลยัมหิดล 

  ทั้งน้ี  หากหัวหน้าโครงการวิจยัไม่ส่งรายงานความกา้วหน้าหรือรายงานฉบบัสมบูรณ์  
ตามเง่ือนไขสัญญารับทุน  มหาวิทยาลยัอาจใหย้ติุทุนได ้

หากนกัวิจยัท่านใดไดรั้บเงินงวดท่ี 1 ล่าชา้อาจเกิดจาก 2 กรณี ดงัน้ี 
1. นกัวิจยัส่งรายละเอียดค่าใชจ่้ายเขา้มายงัมหาวิทยาลยัล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด  
2. นกัวิจยัไดรั้บทุนวิจยัต่อเน่ือง  และยงัไม่ไดส่้ง Final Report ต่อมหาวิทยาลยั 

  ส าหรับเงินอุดหนุนการวิจัยท่ีส่วนงานได้รับจัดสรรจากแหล่งทุนภายนอก  และน าส่งมหาวิทยาลัย  
เพื่อรับเขา้บญัชีเงินอุดหนุนการวิจัยของส่วนงานนั้น  มหาวิทยาลยัจดัเก็บค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัจากเงิน
ดงักล่าวตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัของ
มหาวิทยาลยัและส่วนงานท่ีจดัเก็บจากโครงการวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2560 ซ่ึงก าหนดให้จดัเก็บในอตัราร้อยละ 4 ของมูลค่าโครงการวิจยัทั้ งหมดหรือตามสัญญาขอ้ตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลยักบัแหล่งทุน  เพื่อน าส่งเขา้มหาวิทยาลยัก่อนด าเนินกระบวนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจยัให้กบัส่วนงาน  
และการส่งรายงานความกา้วหน้าหรือรายงานฉบบัสมบูรณ์เพื่อพิจารณาการให้เงินงวดในการด าเนินการต่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของแหล่งทุน 

เม่ือมหาวิทยาลยัด าเนินกระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั  และโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์
เงินอุดหนุนการวิจยัของส่วนงาน  โดยมีขั้นตอนการรับเอกสารเงินอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 คือขั้นตอนท่ีงานบริหารงบประมาณกองคลงั เป็นผูด้  าเนินการ โดยจะส่ง E-mail เอกสารขั้น
เสนอขออนุมติัเงินอุดหนุนวิจยัทั้งหมดใหห้น่วยงบประมาณของทุกส่วนงาน  จึงขอใหห้น่วยงบประมาณส่วนงาน
ส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีงานคลงัท่ีรับผดิชอบการรับโอนเงิน 

ขั้นตอนท่ี 2 คือขั้นตอนท่ีงานการเงินกองคลงัส่ง E-mail เอกสารใหเ้พิม่  เพื่อน าไปประกอบการบนัทึกบญัชี
ของส่วนงาน  ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี 

1. ส าเนาใบส าคญัจ่าย 
2. ส าเนาใบฎีกา 

3. ส าเนาใบตั้งหน้ี 
4. ส าเนาใบส าคญัทัว่ไป 2 ฉบบั 

ทั้งน้ี งานการเงิน จะเร่งด าเนินการส่ง E-mail เดียวกบัท่ี SCB แจง้ทุกส่วนงานเม่ือมีการโอนเงิน โดยจะแจง้
ก่อน 1 วนัท าการ หรืออยา่งชา้ภายในวนัท่ี SCB โอนเงินเขา้บญัชีอุดหนุนวิจยั 
 เม่ือส่วนงานตรวจสอบการรับเงินแลว้  ส่วนงานใชเ้อกสารท่ีไดรั้บจาก E-mail จากกองคลงัทั้งขั้นตอนท่ี 1 และ
ขั้นตอนท่ี 2 ประกอบการบนัทึกบญัชี และด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินส่งใหก้องคลงั 



23 

 
 

รูป
ที ่
8 ข

ั้นต
อน

กา
รเบิ

กจ่
าย
เงิน

เข้
าบั
ญชี

อุด
หนุ

นว
จิัย
....
ชื่อ

ส่ว
นง

าน
... 

ที่ม
า :
 กอ

งค
ลงั
 งา

นก
าร
เงิน

 ม
หา
วิท

ยา
ลยั
มหิ

ดล
 



24 

4.3  ค่ำธรรมเนียมและกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมพฒันำกำรวจิยัของส่วนงำน 

เงินอุดหนุนการวิจยัของส่วนงาน  ท่ีไดรั้บจดัสรรจากแหล่งทุนภายนอก  หากแหล่งทุนไม่ก าหนดเง่ือนไขและ
อตัราค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัไวเ้ป็นการเฉพาะ  ใหส่้วนงานจดัเก็บค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัตามอตัราท่ีก าหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัของมหาวิทยาลยัและส่วนงานท่ีจดัเก็บ
จากโครงการวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560   คือในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 6 ของ
มูลค่าของโครงการวิจยัทั้งหมด หรือตามสญัญาขอ้ตกลงระหวา่งมหาวิทยาลยัและแหล่งทุน 

ส าหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจัยฯ เพื่อส่งเข้าเงินรายได้ของส่วนงานนั้ น ส่วนงานสามารถ
ด าเนินการไดใ้น 2 แนวทาง  ดงัน้ี 

1. ส่วนงานจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยเอง  โดยส่วนงานจะจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้  
ก่อนจ่ายเงินใหน้กัวิจยั ตามอตัราค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัท่ีส่วนงานก าหนดและน าค่าธรรมเนียมท่ีจดัเกบ็
ส่งกองคลงัรับเขา้เป็นเงินรายไดส่้วนงาน 

2. ส่วนงานแจง้ใหก้องคลงัจดัเกบ็เงินค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัให ้ โดยแจง้อตัราค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยั
ท่ีส่วนงานก าหนด  ในบนัทึกการน าส่งเงินทุนวิจยัท่ีส่วนงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอก  โดยกองคลงั
มหาวิทยาลยัจะจดัเกบ็และน าส่งเขา้บญัชีเงินรายไดข้องส่วนงาน 

ปัจจุบนัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จดัเก็บตามอตัราท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เ ร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมทุนวิจัย  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ดงัน้ี 

แหล่งทุน อตัราค่าธรรมเนียม 
1. งบประมาณแผน่ดิน ตามประกาศท่ีแหล่งทุนก าหนด 
2. เงินรายไดม้หาวิทยาลยัมหิดล ไม่เกบ็ 
3. เงินรายไดค้ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไม่เกบ็ 
4. แหล่งทุนภายนอกคณะฯ ท่ีไม่ใช่เอกชน ตามประกาศท่ีแหล่งทุนก าหนด 
5. เอกชน ร้อยละ 20  

(มหาวิทยาลยัมหิดลร้อยละ 4 และ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร้อยละ 16 

 กรณีท่ีแหล่งทุนตามขอ้ 1 และ 4 ก าหนดค่าธรรมเนียมไวน้อ้ยกวา่ร้อยละ 10 คณะฯ จะตกลงกบัมหาวิทยาลยัมหิดล
ในการจดัสรรค่าธรรมเนียมเป็นคราวๆ ไป 
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4.4  บทบาทของฝ่ายวจิยัในการบริหารเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
 การบริหารเงินทุนอุดหนุนการวิจยัภายใตก้ารบริหารจดัการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยมีฝ่ายวิจยั
เป็นศูนยก์ลาง  ผา่นระบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและค่าจา้งจ่ายผา่นระบบทรัพยากรบุคคล 
2. การจดัซ้ือ / จดัจา้งวสัดุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ผา่นระบบพสัดุกรณีเร่งด่วน 
3. การจดัซ้ือ / จดัจา้งวสัดุวงเงินเกิน 100,000 บาท ผา่นระบบพสัดุปกติ 
4. การจดัซ้ือยาผา่นระบบหอ้งยาเภสชักรรม 
5. ค่าใชส้อยอ่ืนๆ ผา่นระบบเงินสดยอ่ย 
6. ค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการและค่ารักษาภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผา่นระบบขอ้ตกลงการใช้

บริการโครงการวิจยัเป็นเงินเช่ือ หรือระบบเงินสดยอ่ย 

4.5  การเปิดบัญชีธนาคารรายโครงการ 
โครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัจดัสรรทุนวิจยัจากแหล่งทุน  โครงการท่ีบริหารเงินเอง และโครงการท่ีตอ้งการเบิกเงิน

สดย่อยในการด าเนินงานจ านวนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ข้ึนไป ให้ด าเนินการเปิดบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาศิริราช 
แยกตามรายโครงการ  โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าบนัทึกขอเปิดบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาศิริราช ระบุช่ือบญัชี “...........(ช่ือโครงการวิจยั).............
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. .....” โดยก าหนดเง่ือนไขผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายเงินลงนามอยา่งนอ้ย 2 ใน 
3 คน พร้อมแนบ ค าสัง่ มหาวิทยาลยั ท่ี 170/2558 เร่ือง ค  าสัง่แต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และเสนอคณบดีอนุมติั โดยส่งผา่นรองคณบดีฝ่ายวิจยั 

2. จดัท าค าขอ Internet banking  โดยใหร้ะบุช่ือรองคณบดีฝ่ายวิจยัสามารถเรียกดูขอ้มูลทางการเงินได ้
3. น าบนัทึกขอเปิดบญัชีธนาคาร (แบบฟอร์ม วจ.3) ในขอ้ 1.  ติดต่อประสานงานกบัธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาศิ

ริราช เพื่อด าเนินการขอเปิดบญัชีธนาคาร โดยจดัเตรียมเอกสารดงัน้ี    
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ คนละ 1 ฉบบั ต่อ 1 ประเภทบญัชี 
2. เอกสารกรอกขอ้มูลส่วนตวั (แบบฟอร์มของธนาคาร) 

 ส าหรับโครงการท่ีเบิกเงินสดยอ่ย จ านวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร  

4.6  การใช้จ่ายเงนิอุดหนุนการวจิยัของนักวจิยั 
 นกัวจิยัสามารถใชจ่้ายเงินอุดหนุนการวิจยัเพื่อด าเนินการวิจยัไดต้ามรายการค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บอนุมติัในรายละเอียด
งวดเงินค่าใชจ่้ายแยกตามงบรายจ่ายของโครงการ  ทั้งน้ีหลกัเกณฑแ์ละอตัราการเบิกจ่ายใหถื้อปฏิบติัตามประกาศ
มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยัของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560  หรือตามท่ีแหล่งทุนก าหนด  
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1. ค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร 
การจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งของโครงการวิจยั  จ่ายได้ตามอตัราค่าจา้งท่ีไดรั้บอนุมติัรายละเอียดงวดเงิน

ค่าใชจ่้ายของโครงการ  โดยตอ้งออกค าสั่งจา้งจากหัวหนา้ส่วนงานตน้สังกดัของหัวหนา้โครงการ  ผ่านระบบทรัพยากร
บุคคล  

2. ค่ำใช้จ่ำยจำกงบด ำเนินงำน  ส่วนของค่ำตอบแทน 
การใชจ่้ายเงินค่าตอบแทนของโครงการใหใ้ชจ่้ายตามรายการและวงเงินค่าตอบแทนท่ีก าหนดในรายละเอียด

งวดเงินค่าใชจ่้ายแยกตามงบรายจ่ายของโครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 
ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนของโครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกใหน้กัวิจยั  ใชจ่้าย

ตามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีแหล่งทุนภายนอกก าหนด  กรณีท่ีแหล่งทุนไม่ได้ก าหนดอตัราค่าตอบแทนของหัวหน้า
โครงการและผู ้ ร่ วมวิ จัย ไว้ เ ป็นการ เฉพาะ   ให้ โครงการวิ จัย จ่ า ยได้ต ามประกาศมหาวิทย าลัยม หิดล   
เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2560  

1. การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคคลภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจ่ายผ่านระบบ
ทรัพยากรบุคคล 

• หวัหนา้โครงการสรุปรายช่ือผูรั้บค่าตอบแทน ค่าจา้ง  โดยระบุรหสัพนกังาน  
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัท าขออนุมติัในหลกัการจ่ายในระบบ SAP 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยับนัทึกขอเบิกค่าตอบแทนในระบบ SAP  

2. การจ่ายเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล(ส่วนงานอ่ืน)แบ่งเป็น 2 
กรณี  ไดแ้ก่ 

2.1 กรณีทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก  มหาวิทยาลยัจะหกัเงินส่วนของค่าจา้งและค่าตอบแทนไว้
และด าเนินการโอนเงินใหน้กัวิจยัหรือผูร่้วมวิจยัโดยตรง 

2.2 กรณีทุนอุดหนุนจากทุนภายในส่วนงาน  ด าเนินการดงัน้ี 
• หวัหนา้โครงการจดัท าบนัทึกการจ่ายค่าตอบแทนขา้มส่วนงาน 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบเอกสารและตวับุคคลท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน อยูภ่ายใตส้งักดัของส่วนงาน

ของมหาวิทยาลยัมหิดลจริง 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัส่งเอกสารตามขั้นตอนการเบิกจ่ายผา่นระบบ AP เพื่อจดัท าเช็คโอนเงินใหม้หา

วิทยายาลยั  และมหาวิทาลยัจะโอนเงินขา้มส่วนงานใหค้ณะฯ ตน้สงักดัของผูรั้บค่าตอบแทน   
3. การจ่ายเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคลากรภายนอก 

• หวัหนา้โครงการจดัท าบนัทึกการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบเอกสาร และจดัส่งเอกสารตามขั้นตอนการเบิกจ่ายผา่นระบบ AP  
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4. การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ตามกฎหมายผุมี้เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน  ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ฯ ซ่ึงถือเป็นเงินไดพ้ิงประเมิน

ตามมาตรา 40(1)  และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการวิจยัถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2)  ผูมี้เงินไดมี้หนา้ท่ี
ตอ้งยืน่แบบ ภงด.90 เพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหน้ายจา้งหรือส่วนงานของผูมี้เงินได ้ มีหนา้ท่ี
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดท่ี้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อน าส่งกรมสรรพากร 

ในกรณีท่ีค  านวณเงินไดท้ั้งปีหลงัหักค่าใชจ่้ายและค่าลดหยอ่นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  เงินไดสุ้ทธิ
ไม่เกิน 150,000 บาท ซ่ึงอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ ซ่ึงในกรณีน้ีผุจ่้ายเงินไดไ้ม่ตอ้งหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย ส่งกรมสรรพากรในแต่ละเดือนได ้ แต่ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ) ตอนส้ินปี  เพื่อแสดงยอดเงินไดท้ั้งปีท่ีไม่ไดห้กั
ภาษี ณ ท่ีจ่าย  ให้กรมสรรพากรทราบ  และกรณีการจ่ายค่าจา้งให้บุคคลภายนอกเป็นคร้ังคราว เป็นงานสั่งท าการบริการ
ดงักล่าวถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(8) ผูท่ี้จ่ายเงินไดมี้หนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งกรมสรรพากร 

ทั้งน้ีระบบทรัพยากรบุคคลและระบบ AP จะค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายให้อตัโนมติัและด าเนินการหัก
และน าส่งกรมสรรพากรใหถู้กตอ้งครบถว้น   

5. หลกัฐานการจ่ายเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน  กรณีบุคคลภายในคณะฯ นักวิจยัสามารถพิมพใ์บแจง้
ค่าตอบแทนรายเดือนจากระบบไดเ้อง  กรณีบุคคลภายนอกคณะฯ จะไดรั้บการติดต่อให้มารับเช็ค หากเป็นการโอนเงิน
ผา่นบญัชีธนาคาร  ฝ่ายการคลงัจะแจง้การโอนเงินแก่ฝ่ายวิจยั  และฝ่ายวิจยัจะแจง้การโอนเงินใหผู้รั้บค่าตอบแทนทราบ 

3. ค่ำวสัดุ   
รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลืองหมดไปเอง เช่น 

• ค่าวสัดุส านกังาน  ไดแ้ก่  กระดาษ  หมึกโรเนียว  กระดาษไข ฯลฯ 
• ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์  ไดแ้ก่  สารเคมี  สัตวท์ดลอง  สมุนไพร ฯลฯ 
• ค่าวสัดุต่างๆ  ไดแ้ก่  ค่าฟิลม ์ ค่าลา้งอดัรูป ฯลฯ 

การจดัหาวสัดุกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท นกัวิจยัเป็นผูด้  าเนินการจดัหา โดยตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
1. อนุมติัจดัหา  เสนอหัวหนา้โครงการเป็นผูอ้นุมติัจดัหาพร้อมแนบใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลกัษณะ

(สเป๊กสินคา้) และใบอนุมติัในหลกัการ 
2. ส่งเอกสารใหเ้จา้หนา้ท่ิวิจยัด าเนินการตามขั้นตอนการจดัซ้ือในระบบ SAP 
3. นกัวิจยัแจง้ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง ส่งของพร้อมใบส่งของ 
4. ตรวจรับพสัดุ โดยจัดท าแบบฟอร์มตรวจรับ (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท มีผูต้รวจรับ 1 ท่าน เกิน 

100,000 บาท มีกรรมการตรวจรับ 3 ท่าน)   
5. รวบรวมเอกสารจดัส่งใหฝ่้ายวิจยัด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย 
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การจดัหาวสัดุกรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท ผา่นระบบพสัดุ (ภาคผนวก ค-3 ) 
1. หวัหนา้โครงการตอ้งวางแผนรายการพสัดุท่ีจะสัง่ซ้ือและจดัท าแบบฟอร์มแสดงเหตุผลของความตอ้งการ

เลือกบริษทัเฉพาะ (วิธีเฉพาะเจาะจง) หรือวิธีอ่ืนและจดัท าใบเสนอราคาแนบเอกสารทั้งหมดส่งให้
เจา้หนา้ท่ีวิจยั 

2. เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งและด าเนินการซ้ือตามระเบียบพสัดุ 
4. กำรจัดซ้ือยำผ่ำนระบบห้องยำเภสัชกรรม   

กรณีท่ีมียาอยูใ่นคลงัยาของโรงพยาบาลศิริราช  การจดัซ้ือยาผา่นระบบหอ้งยาเภสชักรรม  (ภาคผนวก ค-11) 
1. หวัหนา้โครงการจดัท าใบสัง่ยาท่ีตอ้งการใช ้ ส่งใหฝ่้ายวิจยัวนัจนัทร์ท่ี 1, 3 ของเดือน 
2. ฝ่ายวิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งและด าเนินการซ้ือตามระเบียบหอ้งยาเภสชักรรม 

5. ค่ำใช้สอย   
หมายถึง  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการต่างๆ  

1 ค่าจา้งเหมาบริการ  เช่น  ค่าจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล  ค่าจา้งเก็บขอ้มูล  ค่าจา้งท าอุปกรณ์หรือซ่อมแซม
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  ค่าจา้งพิมพเ์อกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจา้งบรรทุกของ  ค่าเช่ารถ  ค่าเช่า
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

2 ค่าเดินทาง  เช่น  ค่ายานพาหนะ  ค่าท่ีพกั  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัหรือท่ีแหล่งทุนก าหนด)  ค่าเดินทางอาสาสมคัร 

3 ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  เช่น  ค่าเจาะเลือด  ค่าตรวจทางการแพทย ์
4 ค่าใชส้อยทัว่ไป  เช่น  ค่าสมาชิก  วารสาร  สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานในโครงการ  ค่าใชจ่้าย

ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าใชส้อยให้เบิกใชจ้ากเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั  ทุกส้ินวนัฝ่ายวิจยัจดัท าทะเบียนคุมเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั

(บญัชีออมทรัพยเ์พื่อการวิจยั) และใหห้วัหนา้โครงการน าส่งเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินค่าใชส้อยภายในวนัท่ี 25 ของทุก
เดือนเพื่อส่งเบิกชดเชยเงินสดยอ่ยกบัฝ่ายการคลงั   

กรณีค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการภายในคณะฯ  สามารถท าสญัญาเงินเช่ือ หรือช าระดว้ยเงินสด 
6 ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน 
โครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติังบลงทุนรายการครุภณัฑ์ในงบประมาณการค่าใชจ่้ายของโครงการ  ให้จดัหา

ครุภัณฑ์ตามรายการครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ เท่านั้ น  ทั้ ง น้ีการจัดหาครุภัณฑ์ ให้ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยหัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้า
โครงการเป็นผูอ้นุมติั  ซ่ึงการด าเนินการจดัหาครุภณัฑโ์ครงการวิจยัอาจขอให้งานคลงัของส่วนงานช่วยด าเนินการจดัหา
ให ้ โดยโครงการเป็นผูจ่้ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ี  และเม่ือตรวจรับครุภณัฑแ์ลว้ใหข้ึ้นทะเบียนไวท่ี้ส่วนงาน  โดยโครงการเป็น
ผูค้วบคุม ดูแล และบ ารุงรักษา เม่ือส้ินสุดโครงการให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนงานในการก าหนดหน่วยงานท่ีจะ
ควบคุมดูแลรักษาครุภณัฑน์ั้นหรือตามขอ้ตกลงท่ีแหล่งทุนก าหนด  ส าหรับการโอน  การจ าหน่าย  การค านวณค่าเส่ือม
ราคาในระบบบญัชีตลอดอายงุานของครุภณัฑ ์ เพื่อการตรวจสอบพสัดุประจ าปีใหง้านพสัดุของส่วนงานเป็นผูด้  าเนินการ 
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4.7  แนวทางการเบิกจ่ายเงนิอุดหนุนการวจิยั 
การจ่าย เ งินแบ่งออกเ ป็น  4   ประเภท  คือ   การ เ บิก จ่าย เ งินผ่าน  AP  การ จ่าย เ งินผ่าน  Payroll   

เงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั และกรณีค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการภายในคณะฯ  โดยการท าสัญญาเงินเช่ือ  
การจ่ายเงินตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายและเกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยัเพื่อการตรวจสอบ 

• กรณีการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินโดยตรง  หา้มผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินเรียกหลกัฐานการรับ
จ่าย หรือใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือรับเงินก่อนการจ่ายเงิน 

• กรณีการจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน ผา่นธนาคารเขา้บญัชีของผูรั้บเงินโดยตรงให้ระบุ
ขอ้ความ “จ่ายผา่นธนาคาร” ลงในเอกสารการเบิกจ่ายเงินและผูจ่้ายเงินลงนามรับรองขการจ่าย 

เอกสารประกอบการจ่ายเงินไดแ้ก่ 
1. ใบเสร็จรับเงิน  ควรมีรายการดงัน้ี 

• ช่ือสถานท่ีอยู่หรือท่ีท าการของผูอ้อกใบเสร็จรับเงิน / ผูข้าย  เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หรือ เลขบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูอ้อกใบเสร็จรับเงิน / ผูข้าย 

• ช่ือผูซ้ื้อ ใหร้ะบุเป็นช่ือ โครงการวิจยั 
• วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
• รายการแสดงการรับเงิน ระบุวา่เป็นค่าใชจ่้ายอะไร 
• จ านวนเงินตวัเลขและตวัอกัษร 
• ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

2. ใบแทนใบเสร็จรับเงิน  กรณีท่ีใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถว้น 
3. กรณีไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได ้.ให้ใชใ้บส าคญัรับเงินท่ีผูรั้บเงินลงนามรับเงินและส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนท่ีผูรั้บเงินรับรอง  โดยใบส าคญัรับเงินดงักล่าว ควรมีรายการดงัน้ี 
• ช่ือ – สกลุ  ท่ีอยู ่ของผูรั้บเงิน 
• รายการค่าใชจ่้าย 
• จ านวนเงินตวัเลขและตวัอกัษร 
• ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 
• ลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน 
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1. หลกัเกณฑ์และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทผ่านระบบ AP ดังนี ้

ประเภทค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑ ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง   

1. ค่าเบ้ียเล้ียง จ่ายเฉพาะพนกังานของโครงการท่ี
ปฏิบติังานในต่างจงัหวดัเท่านั้น 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบส าคญัรับเงิน 
̵ ส าเนาบตัรประชาชน 

2. ค่าท่ีพกั เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอตัราตามท่ี
ประกาศมหาวิทยาลยั ประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือแหล่ง
ทุนก าหนด 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ กรณีพกัโรงแรม ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงิน

ค่าท่ีพกัและใบแจง้รายการโรงแรม 
(Folio) 

̵ กรณีพกัสถานท่ีพกัแรมอ่ืน เช่น หอพกั 
แมนชัน่ ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินท่ีผู ้
ใหบ้ริการออกให ้ซ่ึงระบุ ช่ือ-สกุล ผู ้
เขา้พกัแรม  วนั เดือน ปี  เวลาท่ีเขา้พกั 
จ านวนผูเ้ขา้พกั อตัราค่าเช่าท่ีพกั และ 
จ านวนวนัท่ีเขา้พกั เป็นหลกัฐานการ
เบิกจ่ายเงิน 

3. ค่าพาหนะ   
ค่ารถทวัร์/รถไฟ 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ กากตัว๋รถทวัร์/รถไฟ (ถา้มี) 

4. ค่าชดเชยพาหนะ
ส่วนตวั 

ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เดินทางจากไหนถึง
ไหน ใชต้ารางระยะทางระหวา่งอ าเภอ 
เป็นแนวทางประมาณจ านวนกิโลเมตร 
(อา้งอิงระยะทางจากกรมทางหลวง) 
ค านวณจากจ านวนกิโลเมตรไป-กลบั x 
อตัราตามกรมบญัชีกลาง 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ บนัทึกแจง้การไปท างานนอกสถานท่ี

ระบุวนัท่ี สถานท่ี 
̵ ใบส าคญัรับเงิน 
̵ ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บเงิน 
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ประเภทค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑ ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
5. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน - เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอตัราตามท่ี

ประกาศมหาวิทยาลยั ประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือแหล่ง
ทุนก าหนด 
 
- เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอตัราตามท่ี
ประกาศมหาวิทยาลยั ประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือแหล่ง
ทุนก าหนด 
 
- กรณีแหล่งทุนภายนอกเบิกไดต้าม
กรอบงบประมาณท่ีขออนุมติั 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ กรณีซ้ือตัว๋แบบ E-Ticket ใหใ้ชใ้บรับ

เงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง 
(Itinerary Receipt) และบตัรผา่นข้ึน
เคร่ืองบิน (Boarding Pass) 

̵ กรณีซ้ือแบบมีบตัรโดยสารโดยตรง
กบัสายการบิน หรือตวัแทนจ าหน่าย 
ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินและกากตัว๋บตัร
โดยสารใบเสร็จรับเงินและ E-Ticket 
หรือ Boarding pass 

6. ค่าเช่ารถ ̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ส าเนาบนัทึกขออนุมติัหลกัการ 
̵ กรณีบริษทัใบก ากบัภาษี ใบแจง้หน้ี

ใบเสร็จรับเงิน 
̵ กรณีบุคคลธรรมดาใบส าคญัรับเงิน 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บ
เงิน  

̵ ส าเนาเล่มทะเบียนรถ (รถตู ้ รถบสั) 
̵ ใบเสร็จรับเงินค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ใบเสร็จค่าผา่นทาง(ถา้มี) 
̵ กรณีแหล่งทุนภายนอกแนบส าเนา

กรอบงบประมาณในสัญญาฯ 
7. ค่าโดยสารพาหนะ

รับจา้ง 
ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เดินทางจากไหนถึง
ไหน   

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบส าคญัรับเงินหรือใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน  หวัหนา้โครงการ
รับรองการไปปฏิบติังานจริง 

̵ กรณี Uber  Grab หรือบริการผา่น 
Application แนบหลกัฐานการช าระ
เงินทางออนไลน์ 

̵ ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บเงิน    
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ประเภทค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑ ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม   

1. ค่าอาหาร  อาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม 

- เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอตัราตามท่ี
ประกาศมหาวิทยาลยั ประกาศคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือแหล่ง
ทุนก าหนด 
- กรณีแหล่งทุนภายนอกเบิกไดต้าม
กรอบงบประมาณท่ีขออนุมติั 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคญัรับเงิน 

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บ
เงิน (กรณีจา้งบุคคล) และใบเซ็นช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือสรุปการประชุม 

2. ค่าเช่าหอ้งประชุม  ค่า
เช่าอุปกรณ์ 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบเสร็จรับเงิน 

ค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ̵ ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการวิจยั 
̵ เบิกจ่ายจากหมายเลขโทรศพัทท่ี์จด

ทะเบียน 
̵ เบิกจ่ายจากหมายเลขท่ีใชบ้ตัรเติมเงิน 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบเจง้ค่าใชบ้ริการ  รายละเอียดการ

ใชโ้ทรศพัทแ์ละใบเสร็จรับเงินหรือ 
̵ ใบส าคญัรับเงินพร้อมแนบบตัรเติม

เงินหรือสลิปเติมเงินหรือ 
̵ ส าเนากรอบงบประมาณในสัญญาฯ 

ค่าวสัดุส านกังาน  วสัดุ
วิทยาศาสตร์และพสัดุอ่ืนๆ 

̵ เบิกจ่ายตามจริง ตามระเบียบพสัดุ
หรือเบิกผา่น AP (กรณีนกัวจิยัส ารอง
เงินจ่ายไปก่อน) 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ กรณเีบิกผ่าน AP ใบขอซ้ือขอจา้ง     

ใบสืบราคา ใบอนุมติัจดัหา 
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่
สมบูรณ์) ใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ  
ใบตรวจรับสินคา้  พร้อมแนบส าเนา
บตัรประชาชนผูรั้บเงิน (กรณีซ้ือจาก
บุคคลธรรมดา) 

̵ กรณรีะบบพสัดุ(จัดซ้ือไม่เกนิ 1 แสน
บาท) ใบขออนุมติัหลกัการ  ใบจอง
งบประมาณ ใบขอซ้ือขอจา้ง ใบสืบ
ราคา ใบอนุมติัจดัหา   ใบตรวจรับ
สินคา้  ใบก ากบัภาษี/ ใบส่งของ  ใบ
แจง้หน้ี และใบเสร็จรับเงิน   
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ประเภทค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑ ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าวสัดุส านกังาน  วสัดุ
วิทยาศาสตร์และพสัดุอ่ืนๆ 

 ̵ กรณรีะบบพสัดุ(จัดซ้ือเกนิ 1 แสน
บาท) ใบขออนุมติัหลกัการ  ใบจอง
งบประมาณ ใบเสนอราคา  ใบขอซ้ือ
ขอจา้ง ใบสัง่ซ้ือ  สเป็ก(คุณสมบติั
สินคา้)  ใบ ภพ.20  หนงัสือรับรอง
บริษทั  บตัรประชาชนของกรรมการ
บริษทั 1 ท่าน  ถา้พนกังานขายลงนาม
ใน PO แทนตอ้งมีหนงัสือมอบ
อ านาจ  และติดอากรสแตมป์ 30 บาท 
และส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บ
มอบอ านาจใบก ากบัภาษี/ใบส่งของ  
ใบตรวจรับสินคา้  ใบแจง้หน้ี และ
ใบเสร็จรับเงิน   

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
กรณีซ้ือวสัดุต่างประเทศ 

กรณีค่าธรรมเนียมธนาคารรวมอยูก่บัใบ
โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารและไดใ้ช้
ตน้ฉบบัแนบเอกสารเบิกจ่ายค่าวสัดุแลว้ 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ส าเนาใบขออนุมติัหลกัการ   
̵ บนัทึกขออนุมติัใชส้ าเนา

ใบเสร็จรับเงินในการเบิกจ่าย 
̵ ส าเนาใบส าคญัจ่ายของค่าวสัดุท่ีจ่าย

ช าระแลว้ 
ค่าตรวจวเิคราะห์ทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

ใบแจง้การรักษา หวัหนา้โครงการเป็นผู ้
เกบ็ 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบแจง้หน้ี   
̵ ใบเสร็จรับเงิน  

ค่าจา้งเหมาบริการ เช่น 
ค่าจา้งวิเคราะห์ขอ้มูล  
ค่าจา้งเกบ็ขอ้มูล ค่าจา้งลง
ขอ้มูล ค่าจา้งแปลบทความ 
ค่าจา้งท าเอกสาร  ค่าจา้ง
พยาบาลเกบ็ตวัอยา่งเลือด 
ค่าจา้งท าอุปกรณ์หรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์กรณีบุคค
ธรรมดา 

ค่าจา้งเหมาบริการเป็นคร้ังคราว 
กรณีโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารผูรั้บเงิน
ไม่ตอ้งลงนามในใบส าคญัรับเงินและ
งานการเงินจ่ายเป็นผูล้งนาม”ผูจ่้ายเงิน” 
หวัหนา้โครงการลงนาม “ขอรับรองวา่
ใชใ้นการปฏิบติังานจริง” 
 

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย (กรณีโอน
เงินผา่นบญัชีธนาคารใหร้ะบุการ
จ่ายเงินโดยการโอนผา่นบญัชี
ธนาคาร เลขท่ีบญัชี...ช่ือบญัชี....) 

̵ ใบส าคญัรับเงิน พร้อมแนบส าเนา
บตัรประชาชนผูรั้บเงิน  

̵ ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารกรณีให้
โอนเงินผา่นธนาคาร 
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ประเภทค่าใชจ่้าย หลกัเกณฑ ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนอาสาสมคัร เป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วม

โครงการวิจยั = ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไป-กลบั จากท่ีพกัถึงสถานท่ีวิจยั+ค่า
เสียเวลาเพื่อเป็นค่าชดเชยกบัการ
เสียเวลาและรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพ เพื่อมาเขา้ร่วมโครงการวิจยั  

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบส าคญัรับเงิน  

กรณีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยจ่าย
ผา่นบตัรเครดิต  ตอ้งมี
เอกสารประกอบดงัน้ี 
 

กรณีนกัวจิยัจ่ายดว้ยบตัรเครดิตส่วนตวั ̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบแจง้ยอดบตัรเครดิต (กรณีซ้ือ

ต่างประเทศ) 
̵ ใบเสนอราคา หรือ E-mail ท่ีมี

รายละเอียดของค่าสินคา้หรือบริการ 
(ถา้มี) 

̵ ใบแจง้หน้ี Invoice 
̵ ใบเสร็จรับเงิน 
̵ หลกัฐานการช าระเงินอ่ืนๆ  

กรณีซ้ือวสัดุต่างประเทศ
และช าระเงินล่วงหนา้ 
1. กรณีโอนเงินผา่น

บญัชีธนาคาร 
2. กรณีจ่ายผา่นบตัร

เครดิตราชการ 

เป็นการซ้ือวสัดุจากต่างประเทศและ
ผูข้ายระบุใหช้ าระเงินล่วงหนา้ โดย
นกัวิจยัจะตอ้งทราบจ านวนของและ
จ านวนคร้ังท่ีจะมีการส่งของ   

̵ บนัทึกขอเบิกเงินค่าใชจ่้าย 
̵ ใบขออนุมติัหลกัการระบุประเภทการ

จ่ายเงิน (ช าระเงินล่วงหนา้โดยการ 
โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารหรือจ่ายผา่น
บตัรเครดิตราชการ) ใบจองงบประมาณ 
ใบขอซ้ือขอจา้ง ใบสืบราคา(จดัซ้ือ    
ไม่เกิน 1 แสนบาท)  ใบเสนอราคาหรือ 
E-mail ท่ีมีรายละเอียดของค่าบริการ 
ใบสัง่ซ้ือ  ใบตรจรับสินคา้  ใบส่งของ  
ใบแจง้หน้ี ใบโอนเงินผา่นบญัชี
ธนาคาร(กรณีโอนเงิน)  ใบแจง้หน้ีบตัร
เครดิต(กรณีจ่ายผา่นบตัรเครดิต
ราชการ) หรือสลิปบตัรเครดิต   และ
ใบเสร็จรับเงิน 

̵ E-mail หรือหลกัฐานยนืยนัจากผูข้ายวา่
ไม่มีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

โดยหวัหนา้โครงการจะตอ้งรับรองเอกสารการเบิกจ่ายทุกฉบบัวา่ “ขอรับรองวา่ใชใ้นการปฏิบติังานจริง”  
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2. การจ่ายเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
2.1 ค่าจ้างรายเดือนผ่านระบบ Payroll 

ตอ้งออกค าสั่งจา้งจากหัวหนา้ส่วนงานตน้สังกดัของหัวหนา้โครงการ  ผ่านระบบทรัพยากรบุคคล 
โดยนกัวิจยัจะตอ้งท าบนัทึกขออนุมติัในหลกัการจา้งพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมติั ดงัน้ี 

• ประวติับุคคลภายนอกปฏิบติังาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (แบบฟอร์มภาคผนวก ข-3) 
• ส าเนาสัญญาจา้งบุคคลภายนอก (วิจยั) 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารไทยพาณิชยส์าขาศิริราชเท่านั้น 
• ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาใบปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองการส าเร็จการศึกษา 
• ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ/วฒิุบตัร(ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
• ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล(ถา้มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
• แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน กรณีท่ีแหล่งทุนสนบัสนุนงบประมาณประกนัสงัคม 
เม่ือฝ่ายทรัพยากรบุคคลออกค าสั่งจา้งแลว้ จะจ่ายค่าจา้งตามท่ีระบุในค าสั่งจา้งผ่านระบบ Payroll 

พร้อมหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่งภาษีใหก้รมสรรพากร  โดยฝ่ายวิจยัท าบนัทึกเพื่อแจง้ด าเนินการจ่ายหรือระงบัการจ่าย 

2.2 ค่าตอบแทนผ่านระบบ SAP 
1. การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคคลภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจ่ายผ่าน

ระบบทรัพยากรบุคคล 
• กรณีมีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนบุคคลภายนอก(ไม่มีประกนัสังคม) ตอ้งขออนุมติัท า

ค  าสัง่จา้งบุคลากรภายนอก-วิจยั 
• หวัหนา้โครงการจดัท าบนัทึกสรุปรายช่ือผูรั้บค่าตอบแทน ค่าจา้ง  โดยระบุรหสัพนกังาน  
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัท าขออนุมติัในหลกัการจ่ายในระบบ SAP 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยับนัทึกขอเบิกค่าตอบแทนในระบบ SAP  
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจ่ายค่าตอบแทนผา่นระระบบ Payroll พร้อมหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่ง

ภาษีใหก้รมสรรพากร 
2. การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน กรณีบุคคลภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับ

ค่าตอบแทนจากโครงการวิจยัส่วนงานอ่ืน  จ่ายผา่นระบบทรัพยากรบุคคล 
• เจา้หนา้ท่ีการเงินไดรั้บเงินโอนค่าตอบแทนขา้มส่วนงานแจง้เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบ 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบและแจง้นกัวิจยัท าบนัทึกเบิกค่าตอบแทนส่งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล 
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจ่ายค่าตอบแทนผา่นระระบบ Payroll พร้อมหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่ง

ภาษีใหก้รมสรรพากร 
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2.3 ค่าตอบแทนผ่านระบบ AP 

1. การจ่ายเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล(ส่วนงานอ่ืน) 
• หวัหนา้โครงการจดัท าบนัทึกการจ่ายค่าตอบแทนขา้มส่วนงานใหม้หาวิทยาลยัมหิดล 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบเอกสารและตวับุคคลท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน อยูภ่ายใตส้ังกดัของส่วน

งานของมหาวิทยาลยัมหิดลจริง 
• เจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัส่งเอกสารตามขั้นตอนการเบิกจ่ายผา่นระบบ AP เพื่อจดัท าเช็คโอนเงินให้

มหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงมหาวิทาลยัจะโอนเงินขา้มส่วนงานให้คณะฯ ตน้สังกดัของผูรั้บ
ค่าตอบแทน  

2. การจ่ายเงินค่าจา้งและค่าตอบแทน กรณีบุคลากรภายนอก 
• หัวหน้าโครงการจดัท าบนัทึกการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกหากตอ้งการให้โอนเงิน

ผ่านบญัชีธนาคารให้ระบุในบนัทึกเบิกเงินดว้ยพร้อมแนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ ส าเนา
หน้าสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร  ส าเนาบตัรประชาชนผูรั้บเงินพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง   
ใบส าคญัรับเงิน(ถา้มี) 

• เจา้หน้าท่ีวิจยัตรวจสอบเอกสารและจดัส่งเอกสารตามขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบ AP 
เพื่อจดัท าเช็คหรือโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 

3. เงินสดย่อยเพ่ือการวิจัย 
เป็นการจ่ายเงินค่าใชส้อย  หากหัวหน้าโครงการตอ้งการเบิกเงินสดย่อยมูลค่าเกิน 50,000 บาท และยงั

ไม่ไดใ้ชจ่้ายในวนันั้นหรือวนัท าการถดัไป ใหห้วัหนา้โครงการวิจยัน าเงินฝากเขา้บญัชีธนาคารของโครงการ 
3.1 ขั้นตอนการยืมเงินสดย่อย 

1. หัวหน้าโครงการท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย (กรณีให้โอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคารมีส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารประกอบบนัทึกขอเบิกฯ) 

2. เจ้าหน้าท่ีวิจัยจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินสดย่อยจากบัญชีเงินสดย่อยเพื่อการวิจัย และ
ด าเนินการเบิกเงินสดยอ่ยใหผู้ว้ิจยั   

3. เจา้หนา้ท่ีวิจยัจะโทรแจง้หวัหนา้โครงการวา่สามารถรับเงินไดแ้ลว้ 
• กรณีหวัหนา้โครงการมารับเงินเอง  ผูว้ิจยัจดัท าใบส าคญัรับเงินมารับเงินสดยอ่ย  
• กรณีหวัหนา้โครงการไม่สะดวกมารับเงินเองสามารถมอบอ านาจใหเ้จา้หนา้ท่ีมารับแทน

โดยจัดท าใบมอบอ านาจและใบส าคญัรับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของ
หวัหนา้โครงการและผูม้ารับเงิน  

• กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้หัวหนา้โครงการ   เจา้หนา้ท่ีวิจยัสามารถใชใ้บน าฝาก
และส าเนาสมุดบญัชีธนาคารประกอบเอกสารเบิกเงิน 

4. ทุกส้ินวนัเจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัท าทะเบียนคุมเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั  
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3.2 ขั้นตอนการส่งเอกสำรเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
1. หวัหนา้โครงการจดัท าใบน าส่งเอกสารเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยัพร้อมเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

ส่งใหฝ่้ายวิจยัภายในวนัท่ี 20 ของทุกเดือน   
2. เจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารท่ีขอเบิกและจดัส่งเอกสารตามขั้นตอนการเบิก

ชดเชยเงินสดยอ่ย และงานการเงินจ่ายโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
3.3 ขั้นตอนการคืนเงินสดย่อย 

1. หวัหนา้โครงการน าเงินคงเหลือคืนใหฝ่้ายวิจยั 
2. เจา้หนา้ท่ีวิจยัจดัท าใบส าคญัรับเงินใหห้วัหนา้โครงการ 
3. เจา้หนา้ท่ีวิจยัน าเงินฝากเขา้บญัชีเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั 

ทุกส้ินวนัเจา้หนา้ท่ีวิจยัตรวจนบัเงินสดยอ่ยและจดัท าทะเบียนคุมเงินสดยอ่ย  รายงานสถานะเงินสดยอ่ย
เพื่อการวิจัย เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย  และส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายการคลังทุก 6 เดือน ประกอบรายงานส่งให้
มหาวิทยาลยั 

4. กำรขอใช้บริกำรเงินเช่ือกบัคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
กรณีค่าตรวจทางห้องปฏิบติัการภายในคณะฯ  สามารถท าสัญญาเงินเช่ือผ่านฝ่ายวิจยั  โดยมีเง่ือนไข

ประกอบการขอใชบ้ริการของโครงการวิจยัเป็นเงินเช่ือ ดงัน้ี 
1. โครงการวิจยัไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั โดยมีหมวดค่าใชจ่้ายส าหรับใชต้รวจวเิคราะห์ทาง

หอ้งปฏิบติัการ ตรวจวิเคราะห์ทางหอ้งยา การรักษาพยาบาล หรือค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าวิจยั หากโครงการวิจยัไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยั ใหติ้ดต่อฝ่ายวิจยัเพื่อขอค าปรึกษาในการใช้
สิทธิลดหยอ่นเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเพื่อการวิจยั  

2. โครงการวิจยั อยูภ่ายใตก้ารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน หากโครงการใกล้
หมดอายรัุบรอง หรือหมดอายกุารรับรองแลว้ ใหด้ าเนินการขอต่ออายใุหเ้รียบร้อยก่อนยืน่ขอใช้
บริการฯ  

3. ในการขอใช้บริการของโครงการวิจัย เป็นเงินเ ช่ือ กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ให้ผูว้ิจยัจดัเตรียมเอกสารตาม “รายการเอกสารประกอบการท าขอ้ตกลง” ให้
ถูกตอ้งครบถว้น และด าเนินการตามขั้นตอนจนไดรั้บ “รหัสโครงการส าหรับการขอใชบ้ริการของ
โครงการวิจยัเป็นเงินเช่ือ” เป็นท่ีเรียบร้อย จึง เร่ิมด าเนินการวิจยัได ้(ใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 30 
วนัท าการ)  

4. ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัเป็นผูป่้วยใน หวัหนา้โครงการวิจยัตอ้งจดัท า “แบบฟอร์มขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายของผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั (กรณีผูป่้วยใน)” ส่งให ้ งานเงินรายได ้ ก่อน 
Discharge ผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ กรณีผา่ตดัและมีการ Discharge 
ภายในวนัเดียวกนัสามารถโทรแจง้งานเงินรายไดก่้อนผูป่้วยจ่ายเงิน 
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รายการเอกสารประกอบการท าขอ้ตกลงการใชบ้ริการของโครงการวิจยัเป็นเงินเช่ือ 
1. หนงัสือน าส่ง จ านวน 1 ฉบบั 
2. แบบแจง้ขอใชบ้ริการโครงการวิจยัเป็นเงินเช่ือ จ านวน 1 ฉบบั 
3. ขอ้ตกลงการใชบ้ริการของโครงการวจิยัเป็นเงินเช่ือ (ลงนามจริง) จ านวน 2 ฉบบั 
4. แบบฟอร์มแจง้ขอรหสัโครงการวิจยัในระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 1 ฉบบั 
5. แบบขอน าส่งส าเนาขอ้ตกลงและเอกสารประกอบเพื่อ mapping ขอ้มูล 

ในระบบ จ านวน 1 ฉบบั 
6. แบบฟอร์มขอติดต่อการใชบ้ริการของโครงการวิจยั + อตัราค่าบริการ จ านวน ... ฉบบั 
7. (ส าเนา)ใบอนุมติัทุนพฒันาการวิจยั (ทุนภายในคณะฯ) หรือ (ส าเนา)สญัญา 

รับทุนสนบัสนุนการวิจยั (ทุนภายนอกคณะฯ) ท่ีแสดงระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน 
และแผนงบประมาณ (ท่ีรับรองส าเนาแลว้) จ านวน 1 ฉบบั 

8. (ส าเนา)เอกสารรับรองโครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจยัในคนท่ีครอบคลุมระยะเวลาของการด าเนินงานวิจยั 
(ท่ีหวัหนา้โครงการรับรองส าเนาแลว้) จ านวน 1 ฉบบั 

หมายเหตุ : จ  านวนเอกสารตามขอ้ 6 ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานท่ีโครงการจะขอใชบ้ริการ 
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เม่ือผูว้ิจยัไดรั้บรหสัเงินเช่ือ 
• ผู้วจัิยจะได้รับ รหสัเงินเช่ือของโครงการวิจยั พร้อมส าเนา “ขอ้ตกลงการใชบ้ริการของโครงการวิจยั
เป็นเงินเช่ือ” หากผูว้จิยัตอ้งการขอ้ตกลงฯ ฉบบัจริง สามารถติดต่อขอรับไดท่ี้ฝ่ายวิจยั 
• รหัสเงินเช่ือ ของโครงการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รหสัการเงิน รหสัตรวจปฏิบติัการ และ
รหัสลูกหน้ี ซ่ึงแต่ละโครงการวิจยัจะได้รับรหัสประเภทใดบา้งนั้น ข้ึนอยู่กับรายละเอียดของแต่ละ
โครงการวิจยั 
• เร่ิมใช้รหัสเงินเช่ือได้ เม่ืองานเงินรายไดแ้ละฝ่ายสารสนเทศด าเนินการ mapping และ code รหัสเงิน
เช่ือเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงระบุวนัท่ีไวใ้นหนา้แรกของ “ขอ้ตกลงการใชบ้ริการของโครงการวิจัยเป็นเงินเช่ือ” 
และส้ินสุดลงตามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้น ขอ้ตกลงฯ (ขอ้ท่ี 6.) 
• การใช้บริการและการช าระหนี ้ผูว้ิจยัสามารถศึกษาแนวทางไดจ้ากแผนผงั “การใช้บริการและการช าระ
หนี ้(ทุนวจัิยระบบใหม่)”  
• ข้อควรระวงั  

1. การต่ออายเุอกสารรับรองโครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เม่ือ
ด าเนินการต่ออายแุลว้ ใหผู้ว้จิยัยืน่ส าเนา EC (ฉบบัต่ออาย)ุ ใหแ้ก่ฝ่ายวจิยั เพื่อประสานงานต่อ 

2. การต่ออายขุอ้ตกลงฯ โดยส่งเอกสาร “การขอต่ออายขุอ้ตกลงฯ” มาท่ีฝ่ายวิจยั เพื่อประสานงาน
ต่อ 

3. พึงระวงั ไม่ใชจ่้ายเกินวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัในแต่ละงวดเงิน 
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รูปท่ี 13 ขั้นตอนการติดตามหน้ี การรายงานหน้ีคา้งช าระ (ทุนวจิยัระบบใหม่) 

 
 

4.8  การขออนุมัตเิปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายของโครงการวจิยั 

 ในการใชจ่้ายเงินทุนวจิยัของโครงการวิจยั  นกัวิจยัอาจมีความจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรายการค่าใชจ่้ายใน
หมวดต่างๆ หรือหากไดรั้บอนุมติัเงินทุนนอ้ยลงจากท่ีไดเ้สนอขอทุนแต่แรกและนกัวิจยัไม่สามารถด าเนินการไดต้าม
วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั  นกัวิจยัอาจขออนุมติัปรับเปล่ียนงบประมาณในโครงการวิจยัท่ีรับความเห็นชอบจากแหล่งทุนเพื่อให้
เป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินการของโครงการวิจยั  “ทั้งนี ้กำรเปลีย่นแปลงดังกล่ำวไม่ท ำให้วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย
ลดลงในสำระส ำคญั”โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี  ดงัน้ี 
 กรณีที่ 1 การขอเปล่ียนแปลงในงบรายจ่ายเดียวกนั  อาทิเช่น  ในงบด าเนินงาน นกัวิจยัตอ้งการน าเงินค่าตอบแทน 
มาใชเ้ป็น ค่าวสัดุ  หรือต่างงบรายจ่าย  อาทิเช่น  จากงบบุคลากร มาเป็น งบด าเนินงาน  วงเงินไม่เกินท่ีอธิการบดีพิจารณา
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศมหาวิทยาลยั  ใหน้กัวิจยัท าเร่ืองขออนุมติัท่ีหวัหนา้ส่วนงานตน้สงักดัเป็นผูพ้จิารณาอนุมติั
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว และในกรณีเปล่ียนแปลงงบรายจ่ายเดียวกนัหรือต่างงบรายจ่ายท่ีมีวงเงินเกินจ านวนดงักล่าว ให้
นกัวิจยัท าเร่ืองเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูอ้นุมติั  
 กรณีที่ 2 การขอปรับเปล่ียนรายละเอียดของโครงการวิจยั  จากเดิมท่ีเสนอขอทุนในคร้ังแรก  อาทิเช่น  เปล่ียนช่ือ
โครงการวิจยัใหเ้หมาะสมข้ึน  เปล่ียนระเบียบวิธีวจิยั  ปรับลดตวัอยา่งในโครงการ  ปรับลด Output หรือ Outcome ฯลฯ  
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กรณีทุนภายในส่วนงานใหน้กัวิจยัจดัท าหนงัสือขออนุมติัมายงัฝ่ายวจิยัเสนอคณบดี  โดยจะตอ้งจดัท าเอกสารประกอบการ
ขออนุมติัดงัน้ี 

1. หนงัสือขออนุมติัเปล่ียนรายละเอียดโครงการวิจยั 
2. เอกสารเปรียบเทียบโครงการเดิมและโครงการใหม่  

 ส าหรับโครงการวิจยัท่ีไดรั้บจดัสรรจากแหล่งทุนภายนอก การเปล่ียนแปลงรายการค่าใชจ่้ายของโครงการใหถื้อ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีแหล่งทุนก าหนด หากแหล่งทุนไม่ไดก้ าหนดใหถื้อปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 

4.9  การจดัท าบัญชี 
 นกัวิจยัควรจดัท าบญัชี  เพื่อเป็นเคร่ืองบนัทึกช่วยจ า  โดยบนัทึกรายรับ และรายจ่ายของโครงการตามเอกสารการ
จ่ายเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการ  และควรมีการบนัทึกทุกคร้ังท่ีเกิดรายการค่าใชจ่้ายและไดรั้บเอกสารการ
จ่ายเงิน  เพราะหากเอกสารมีขอ้ผดิพลาดจะติดตามแกไ้ขไดง่้าย  ซ่ึงในการบนัทึกบญัชีโครงการควรบนัทึกแยกตามหมวด
รายจ่ายเพื่อให้สอดคลอ้งกับงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอนุมติั ซ่ึงการบริหารเงินโดยคณะฯ ได้มีการบนัทึกบญัชี
ครบถว้นถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

1. รูปแบบรายงานทางบญัชี 

  
รายช่ือแหล่งทุน 

รูปแบบ 
การจัดท าบัญชี 

1 เงินอุดหนุนการวจัิยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

2 เงินอุดหนุนการวจัิยจากเงินรายได้มหาวทิยาลยั บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

3 เงินอุดหนุนการวจัิยจากเงินรายได้ส่วนงาน   

  ▪ ทุนพฒันาการวจิัย บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 ▪ ทุน R2R บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 ▪ ทุนพฒันาแพทยศาสตร์ศึกษา บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

4 เงินอุดหนุนการวจัิยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั   

  ▪ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ) บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

  ▪ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ) รายงานทางการเงิน 
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2. หลกัเกณฑข์องโครงการวิจยัท่ีขอรับจดัท าบญัชีเอง 

2.1 ต้องจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือรายงานทางการเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าดว้ย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ.2560 (ขอ้ 18)และประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล แนวทาง
ปฏิบติัการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัและการบริหารโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน
ต่างประเทศ พ.ศ.2558 (ขอ้ 3.4) 

2.2 ตอ้งมีนกับญัชีเป็นผูค้วบคุมบญัชีโครงการ 
2.3 ตอ้งน าส่งเงินส่วนของค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัใหม้หาวิทยาลยัและส่วนงาน 
2.4 ตอ้งน าส่งค่าตอบแทนนกัวิจยัและผูป้ฏิบติังานใหม้หาวิทยาลยัเพื่อจ่ายเงินผา่นระบบ Payroll  
2.5 ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามประมวลรัษฎากรและน าส่งภาษีใหก้รมสรรพากร 
2.6 ตอ้งจดัส่งหลกัฐานการรับจ่ายและรายงานการเงินและบญัชีพร้อมรับรองความถูกตอ้งส่งให้ฝ่ายวิจยั

ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
2.7 ฝ่ายวิจยัจดัส่งเอกสารบนัทึกบญัชีพร้อมเอกสารประกอบ ให้งานบญัชีตรวจสอบวนัท่ี 25 ของเดือน

ถดัไป 
  หลกัการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายของส่วนราชการ    

• กรณีซ้ือหรือจา้งบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท ข้ึนไปหกัร้อยละ 1 ของจ านวนเงินค่าสินคา้หรือ
ค่าบริการ 

• กรณีซ้ือหรือจา้งนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป หกัร้อยละ 1 ของจ านวนเงินค่าสินคา้หรือบริการ 
• การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เงินได้นักวิจยัชาวต่างชาติ รวมถึงนิติบุคคลต่างประเทศ  พิจารณาเร่ือง

อนุสัญญาภาษีซอ้นประกอบ 

3. ขั้นตอนการรายงานบญัชีรายรับ-รายจ่ายโครงการวิจยั/รายงานทางการเงิน 
งานบัญชีตรวจสอบรายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ า เ ดือน และจัดส่งส า เนารายงานบัญชี 

รายรับ-รายจ่ายท่ีลงนามการตรวจสอบแลว้ใหโ้ครงการวิจยั   

4. การเกบ็หลกัฐานทางการเงิน. 
โครงการวิจยัจดัส่งหลกัฐานการจ่ายเงิน  ไดแ้ก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคญัรับเงิน บิลเงินสดและหลกัฐาน

ประกอบการ เ บิก จ่ า ย เ งินแยกตามหมวดราย จ่ ายตาม ท่ีก าหนดในรายละ เ อี ยด ค่ า ใช้ จ่ า ยของโครงการ  
โดยเรียงล าดบัตามวนัท่ี เพื่อความเป็นระเบียบในการจดัเก็บเอกสาร ใหฝ่้ายวิจยัเพื่อส่งใหง้านบญัชีฝ่ายการคลงัตรวจสอบ
และจดัเกบ็หลกัฐานทางการเงินไวร้อการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายใน  และส านกังานตรวจเงินแผน่ดินไม่นอ้ยกวา่ 
10 ปี  
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4.10  การปิดบัญชีและการคืนเงนิทุนอุดหนุนการวจิยั 
 เม่ือส้ินสุดโครงการวิจยัใหห้วัหนา้โครงการด าเนินการดงัน้ี  

1. ปิดบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว(้ถา้มี)  
2. ท าบนัทึกขอคืนเงินคงเหลือพร้อมดอกผล(ถา้มี) พร้อมแนบสมุดบญัชีธนาคารตน้ฉบบั (ถา้มี)  
3. ส่งฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใน 30 วนันบัจากวนัส้ินสุดโครงการ 
4. งานบญัชีจดัท าสรุปรายรับ รายจ่ายด าเนินงาน 

 การด าเนินการของส่วนงาน 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร 
2. น าเงินคงเหลือพร้อมดอกผล (ถา้มี) ท่ีรับจากโครงการวิจยั  ส่งคืนเป็นเงินรายได ้มหาวิทยาลยัหรือรายไดส่้วนงาน

ตามประเภทของทุนวิจยั  ดงัน้ี 
• ทุนวิจยัท่ีไดรั้บจากเงินงบประมาณแผน่ดิน น าส่งคืนมหาวิทยาลยั 
• ทุนวิจยัท่ีไดรั้บจากเงินรายไดม้หาวิทยาลยั น าส่งคืนมหาวิทยาลยั 
• ทุนวิจยัท่ีไดรั้บจากเงินรายไดส่้วนงาน น าส่งคืนส่วนงาน 

3. เงินอุดหนุนการวิจยัท่ีรับจดัสรรจากแหล่งทุนภายนอก ให้น าส่งตามเง่ือนไขท่ีแหล่งทุนภายนอกก าหนดตาม
สัญญาขอ้ตกลงระหว่างมหาวิทยาลยักบัแหล่งทุน หากในสัญญามิไดร้ะบุให้เป็นไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

4.11 ผู้ตดิต่อประสานงาน 
หน่วยงาน รายช่ือ เบอร์ติดต่อ E-mail 

ฝ่ายวจิยั   คุณศุภคัชญา  กอ้นสูงเนิน 2650 supakchaya.pln@mahidol.edu 

COST ใหม่ 1108040 คุณอรอนงค ์ โพธ์ิเพช็รเลบ็ 2631 onanongpho@gmail.com 

    คุณทานตะวนั  โพธิรัชต ์ 2804  tantawan.por@mahidol.ac.th  

  
 เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป 
-PR+PO 

คุณสุภาภรณ์  กูกขนุทด 92950 
supaporn.kookkhunthod.mam 
@gmail.com 

   ท าสัญญาเงินเช่ือ คุณสุธีรา  ศรีสมยั 2657   

   R to R คุณอิน 2663  
   IT วิจยั คุณสราวฒุ  นามลีลา 02-4192683   

  บญัชีวิจยั นางสาวพรพิมล  พลเทพ 2815 pornpimon.pon@mahidol.ac.th 

งานการศึกษา คุณพริาวรรณ 9978   

ฝ่ายการคลงั หวัหนา้งานงบประมาณ นางสาว นนัทนชั ช่างเรือนกลุ 7670 ต่อ 301 momaybudget@gmail.com 

  งานงบประมาณ นางสาวกนกนุช  ยงัสวา่ง 7670-1 ต่อ 304 kanoknuch.yan@mahidol.ac.th 

  งานงบประมาณ คุณแนน 7670-1 ต่อ 307 chutamatkerd@gmail.com 

  งานประเมินตน้ทุน นางสาวมทัรียา  อ่อนสี 202 numod1112@hotmail.com 

mailto:supakchaya.pln@mahidol.edu
mailto:onanongpho@gmail.com
mailto:tantawan.por@mahidol.ac.th
mailto:supaporn.kookkhunthod.mam@gmail.com
mailto:supaporn.kookkhunthod.mam@gmail.com
mailto:chutamatkerd@gmail.com
mailto:numod1112@hotmail.com
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หน่วยงาน รายช่ือ เบอร์ติดต่อ E-mail 

  งานประเมินตน้ทุน คุณสกนุา 203 birdboy27@hotmail.com 

  หวัหนา้งานบญัชี นางอนุสรา  พรรณรายน์ 7693-4 ต่อ 401 anoosara.pan@mahidol.ac.th 

  งานบญัชี นางสาวณฏัฐร์ะพี  ชาประดิษฐ์ 7693-4 ต่อ 419 Kaiu_cha@hotmail.com 

  งานบญัชี-ทีมวิจยั นางสาวน ้าทิพย ์สมบูรณ์ 7693-4 ต่อ 427 namthip.somboon@gmail.com 

  งานบญัชี-ทีมวิจยั นางสาววลัลภา  เถาแตง 7693-4 ต่อ 408 fairykab@hotmail.com  

  หวัหนา้งานการเงิน นางสาวกิตติรัตน์  กิตติไชยากุล 7184 ต่อ 501 kittirat.kit@mahidol.ac.th 

  งานการเงิน-การเงินจ่าย นายชลชยั  นิงสานนท ์ 9441, 7185 chonlachai.nin@mahidol.ac.th 

  งานการเงิน-การเงินจ่าย พี่ออน 9441, 7185 pannapas.sar@mahidol.ac.th 

  งานการเงิน-การเงินรับ คุณสกุลรัตน์ 7184 ต่อ 525 sakulrat.cha01@hotmail.com 

  งานการเงิน-การเงินรับ นางสาวประไพพร  สุขโคนา 7184 ต่อ 506 praphaiphorn.suk@mahidol.ac.th 
  งานการเงิน-การเงินรับ คุณต่อพงษ ์ 7184 ต่อ 522 cacalos_s6@hotmail.com 

  งานการเงิน-ตดัหน้ี นางสาวปณิตา  คร้ามวงษ ์ 7184 ต่อ 521 pat_panita@hotmail.com 

  งานการเงิน-ตดัหน้ี คุณนิก-ชณิดา 9487 ต่อ 517   
  งานการเงิน-เคาทเ์ตอร์ คุณฝน 7184 ต่อ 505   
  งานเงินรายได ้ พี่นณัฐา 9639 nattha.yon@mahidol.ac.th 
  งานเงินรายได ้ พี่นณัฐา 9639 natthayontara@gmail.com 

  งานเงินรายได ้ คุณบุ๋ม 8596-4   
  งานเงินรายได ้ คุณแอม 9639   
  งานเงินรายได ้ คุณจินตนา 8598   
  นโยบายและแผน พี่เจ๊ียบ 9653 siplan@mahidol.ac.th  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายมนสัวี  เท่ียงพนูวงศ ์ 96926 H20_ning@hotamil.com  

    นางสาวอุษาพรรณ  บินสมประสงค ์ 98866 noo-an-an@hotmail.com 
    นอ้งกาญ IT 95405   
    คุณเป้ิล   tip_201@hotmail.com 

ฝ่ายทรัพยสิ์นและพสัดุ นางสาวจิณณภกัด์ิ ศรีศิลารักษ ์ 8421 chinnapak.sri@mahidol.ac.th  

    นางสาววนิดา จ่างสุวรรณ์ 6930 wanida.chn@mahidol.ac.th 

    นางสาวแสงสุรีย ์ แจ่มจ ารัส 7695-6 ต่อ 142 saengsuri.che@mahidol.ac.th 
    คุณปิง 7823   

ฝ่ายเภสชักรรม ภญ.ปณิตา  จนัทปัชโชติ 9491, VPN095863 panita.jan@mahidol.ac.th  

    ภญ.ศรีสุดา  นภาพงษจ์นัทรา 95860 srisuda.na@windowslive.com 

    ภก.ปรีดา  เบญจนากาศกลุ 8575 prdddabenja@yahoo.com 

    นางสาวสุภา นิลเพชร 8575 pa.phu2524@hotmail.com 

https://outlook.live.com/owa/redir.aspx?REF=euK2kHqSwSNchhOp8_Dcc2c0G-ofZTZ9yCSn-FyThY9-P6PVSkDUCAFtYWlsdG86YmlyZGJveTI3QGhvdG1haWwuY29t
mailto:namthip.somboon@gmail.com
mailto:fairykab@hotmail.com
mailto:pannapas.sar@mahidol.ac.th
mailto:sakulrat.cha01@hotmail.com
mailto:cacalos_s6@hotmail.com
mailto:pat_panita@hotmail.com
mailto:natthayontara@gmail.com
mailto:siplan@mahidol.ac.th
mailto:H20_ning@hotamil.com
mailto:tip_201@hotmail.com
mailto:chinnapak.sri@mahidol.ac.th
mailto:wanida.chn@mahidol.ac.th
mailto:panita.jan@mahidol.ac.th
mailto:srisuda.na@windowslive.com
mailto:prdddabenja@yahoo.com
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บทที ่5  
ปัญหา  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

ล าดบั ปัญหาท่ีพบ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

1. เร่ืองค่าตอบแทน 
1.1 การจา้งคนนอก หากการปฏิบติังานไม่ผา่นเกณฑ์

ประเมินจะด าเนินการอยา่งไร 
พนกังานส่วนงานไม่เตม็เวลาประเมินโดย PI 
ถา้ไม่ผา่นเกณฑใ์หง้ดแจง้จ่ายค่าจา้งและท า
หนงัสือแจง้ HR วา่ยกเลิกการจา้งแลว้  กรณียา
เสพติด ไม่ท าสญัญาจา้ง 

1.2 ค่าตอบแทนผูร่้วมโครงการวิจยัท่ีเป็นอาจารยน์อก
มหาวิทยาลยัตอ้งจ่ายอยา่งไร  กรณีมีการจ่าย
ค่าตอบแทนทุกเดือนตลอดโครงการ 
1.บุคคลภายนอก เตม็เวลา 
2.บุคคลภายนอก ไม่เตม็เวลา 
3.บุคคลภายนอกไม่สามารถท าสญัญาไดเ้น่ืองจากท า
สญัญาเตม็เวลาท่ีหน่วยงานรัฐอ่ืนแลว้ 

ตอ้งเปิดประเภทการจา้งใหม่เป็น
บุคคลภายนอก (วจิยั)  รอ IT ประสานงานกบั 
HR พฒันาระบบ ให ้HR ท าบนัทึกถึง IT 

2. เร่ืองจดัซ้ือวสัดุ-สารเคมี 
2.1 

 
การซ้ือวสัดุ สารเคมี จากต่างประเทศ หวับิล ตอ้ง
ออกเป็นช่ือใคร 
 

งานพสัดุคณะฯ  แจง้วา่ใหอ้อกบิลในนาม 
งานวิจยั  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(IO:Rxxxxxxxxxx) 

2.2 ยาบางตวั สามารถซ้ือเองท่ีร้านขายยาหนา้ รพ. ใน
ปริมาณนอ้ย และงบประมาณนอ้ย สามารถใชเ้งินทด
รองจ่ายไดห้รือไม่ 

ถา้เป็นยาท่ี รพ. มีขายใหซ้ื้อของ รพ. เท่านั้น 
ทางงานพสัดุคณะฯ  แจง้วา่ ถา้เป็นวสัดุ หรือยา
ท่ี มีวงเงินรวมทั้งโครงการไม่เกิน  5,000 บาท/
โครงการ    ใหเ้บิกเงินทดรองจ่าย หมวดค่าใช้
สอย 

2.3 ถา้ซ้ือสารเคมีจากต่างประเทศ แลว้โดนเรียกเกบ็
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมศุลกากรมากกวา่งบประมาณท่ี
ระบุไวใ้นโครงการ เงินส่วนเกินน้ีจะสามารถเบิกได้
หรือไม่ และเบิกในหมวดใด 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากรเบิกในหมวดค่า
ใชส้อย ผูว้ิจยัตอ้งระบุไวใ้นงบประมาณดว้ย 

2.4  หากซ้ือของเลก็นอ้ยท่ี บริษทั ไม่อยูใ่น Vendor list จะ
ด าเนินการอยา่งไร  ใชเ้งินยมืทดรองจ่ายไดห้รือไม่ 

เป็นค่าใชส้อย มูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคร้ัง 
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ล าดบั ปัญหาท่ีพบ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

2.5  ค่ากระดาษ อุปกรณ์ส านกังาน ทุน สวรส. ก าหนดให้
อยูใ่นหมวดค่าวสัดุ ถา้ผา่นการบริหารจดัการของ
คณะ จะด าเนินการอยา่งไร เบิกเงินทดรองจ่ายได้
หรือไม่ 

ใหซ้ื้อผา่นพสัดุตามราคาท่ีคณะฯ ตกลงไวโ้ดย
การออก PR, PO ปกติ พสัดุจะเขียนวิธีปฏิบติั
ใหง้านวิจยั 

2.6 หากซ้ือของต่างประเทศผา่นพสัดุคณะฯ  จะเอาของ
ออกจากสนามบินอยา่งไร สารเคมีบางตวัตอ้งรักษา
อุณหภูมิท่ี 4 องศา จะด าเนินการอยา่งไร 

งานพสัดุรวบรวมรายช่ือบริษทั Shipping และ
เลือกบริษทัเดียว โดยจ่ายค่าใชจ่้ายเป็นคร้ังๆ 
ในส่วนของค่าใชส้อยของโครงการ 

2.7 รายการวสัดุทัว่ไปของคณะฯ ท่ีเบิกไดบ้า้ง เบิกผา่นภาควชิา เช่น กระดาษทิชชู่ ถุงขยะฯ 
ภาควิชาตอ้งแยกส่วนของวิจยัออกจากปกติ 

2.8  สารเคมีต่างประเทศ หากจ่ายผา่นเครดิตการ์ด จะไม่
เสียค่าธรรมเนียม แต่ถา้โอนเงิน จะมีค่าธรรมเนียม 
ส่วนของค่าธรรมเนียมน้ีจะสามารถเบิกไดห้รือไม่ 

ให ้PI จ่ายผา่นบตัรเครดิตการ์ดได ้สามารถมา
ท าเร่ืองเบิกเงินคืนไดภ้ายใน 10 วนัหลงัจาก
เอกสารถึง/ฝ่ายการคลงั หลงัจากมีการตรวจรับ
ของแลว้(โดยกรรมการตรวจรับของภาควชิา)   
แต่กรณีไม่จ่ายผา่นบตัรเครดิตค่าธรรมเนียม
ธนาคารใหจ่้ายผา่นค่าใชส้อยของโครงการ 

2.9 หากวสัดุ สารเคมีท่ีซ้ือ เกิดเสียหายหลงัตรวจรับ เช่น 
Cell เอามาเล้ียงแลว้ตาย จะมีการ เคลม กบับริษทั เงิน
ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจะด าเนินการอยา่งไร 

ข้ึนอยูก่บัการท าสญัญากบับริษทั  ท า
เหมือนกบัท่ีเคยปฏิบติั 

2.10 หากจ่ายค่าสินคา้ภายใน 15 วนั แลว้ไดล้ด 3% ส่วนลด
น้ีจะเขา้เป็นเงินรายไดค้ณะฯ หรือเป็นยอดลดของ
โครงการนั้นๆ 

ระบุวนัท่ีตอ้งจ่ายเงินเพื่อท่ีจะไดรั้บส่วนลด
ของโครงการ นบัจากวนัตรวจรับของ 

2.11 สารเคมีบางตวั ฝากเพื่อนห้ิวมาจากต่างประเทศ จะมี
ราคาถูก และไม่เสียค่าขนส่ง หากจดัซ้ือผา่นระบบ
พสัดุ จะมีค่าขนส่งประมาณ 90-100 เหรียญ ซ่ึงจะเป็น
ภาระของคณะฯ จะซ้ือเองไดห้รือไม่ 

ตอ้งท าตามระเบียบพสัดุ กรณีการซ้ือ
ต่างประเทศ  มี 2  กรณี  
1 ตอ้งขออนุมติัในหลกัการไวก่้อนเดินทางไป 
ตปท.  2 พบระหวา่งการเดินทางใหข้ออนุมติั
ในหลกัการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
เม่ือไดรั้บอนุมติัในหลกัการแลว้สามารถ
ด าเนินการจดัหาพสัดุภายในวงเงินท่ีไดรั้บการ
อนุมติัและเม่ือกลบัประเทศแลว้ใหรี้บท า
รายงานเสนอผูมี้อ  านาจอนุมติัตามระเบียบพสัดุ 
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ล าดบั ปัญหาท่ีพบ ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

3. เงินยมืทดรองจ่าย 
3.1 ถา้ส่งตรวจวิเคราะห์ในประเทศ จะใชง้บประมาณใน

หมวดใด เงินยมืทดรองจ่าย หรือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุ
คณะฯ 

ค่าส่งตรวจวิเคราะห์นอกคณะ (ในประเทศ) 
และต่างประเทศ จ่ายตามจริง  ใหอ้ยูใ่น
หมวดค่าใชส้อย เงินยมืทดรองจ่าย   

3.2 ซ้ือหนู หรือสตัวทท์ดลองอ่ืนๆ ใชเ้งินค่าใชส้อยได้
หรือไม่ 

เป็นค่าใชส้อย 

3.3 การตรวจวิเคราะห์ต่างประเทศโดยจ่ายผา่น Credit Card มี
เพดานก าหนดหรือไม่วา่งบประมาณตอ้งไม่เกินก่ีบาท 

-ไม่ก าหนดวงเงิน  จ่ายตามจริงเป็นค่าใช้
สอย  กรณียอดเงินเป็นลา้นบาทท าเร่ืองขอ
อนุมติัหลกัการกบัคณะฯ และท าเร่ืองโอน
เงิน  ฝ่ายการคลงัมีแนวทางปฏิบติัในการ
โอนเงินไปต่างประเทศปฏิบติัอยู ่
-กรณีใหค้ณะฯ โอนเงิน  เอกสารประกอบ  
ไดแ้ก่  ใบเสนอราคาหรือ E-mail ท่ีมี
รายละเอียดของค่าบริการ  ใบแจง้หน้ี 
-การจ่ายเงินก่อนหรือหลงับริการข้ึนอยูก่บั
ขอ้ตกลง 
-กรณีใช ้Credit Card จ่ายค่าบริการแลว้
ตอ้งการ   เบิกเงินตอ้งมีเอกสารประกอบการ
เบิกเงินดงัน้ี      ใบแจง้ยอดบตัรเครดิต  ใบ
เสนอราคาหรือ              E-mail ท่ีมี
รายละเอียดของค่าบริการ       
และใบเสร็จรับเงิน 
 

4. อ่ืนๆ 
4.1 หวัหนา้โครงการจะทราบไดอ้ยา่งไร วา่โครงการมีการใช้

เงินไปเท่าไร และเหลือเท่าไร 
งานบญัชีจะส่งสรุปบญัชีรายรับ-รายจ่าย ให้
งานวิจยัทุกวนัท่ี 15 ของทุกเดือน ทาง
งานวิจยัจะตรวจสอบขอ้มูล ความถูกตอ้ง 
และแจง้ไปยงัหวัหนา้โครงการวิจยัภายใน 3 
วนั 
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4.2 โครงการวิจยัท่ีมีการจา้งศูนยว์ิจยัคลินิกท าวิจยัให ้หรือ
ขอใหเ้ขียน Protocol หรือขอใชพ้ื้นท่ีวิจยั ปกติการ
จ่ายเงินจะจ่ายผา่นศูนยว์ิจยัคลินิก หากตอ้งเปล่ียนเป็น
ระบบใหม่ จะด าเนินการอยา่งไร 

ท าตามระบบใหม่   ใหเ้ป็นค่าใชส้อย 

4.3 การคืนเงินคงเหลือของแหล่งทุนภายนอก จะ
ด าเนินการคืนอยา่งไร หากแหล่งทุนท่ีตอ้งการใหคื้น
ดอกเบ้ียดว้ย 

คืนตามท่ีแหล่งทุนก าหนด 
(งานวจิยัจะถามแหล่งทุนก่อน NIH) 
 

4.4 โดยปกติ การใหทุ้นจะแบ่งเป็นงวด  และงวดสุดทา้ย 
10%  จะไดเ้ม่ือส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์  ในกรณีท่ี
บริหารแบบใหม่น้ี จะเบิก 10% สุดทา้ยอยา่งไร  

ค่าตอบแทน PI งานวิจยัตรวจสอบการรับเงิน
ของ PI ก่อน  (จาก สกว.) 
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     ภำคผนวก  
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ภำคผนวก ก 
ข้อบังคบัมหำวิทยำลยัมหิดล 
ก-1  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 (18 มกราคม 2560) 

 
ประกำศมหำวทิยำลยัมหิดล 
ก-2  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ไดรั้บทุนวิจยัจากแหล่งทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (8 

มีนาคม 2556) 
ก-3  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวทางปฏิบติัการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัและการบริหารโครงการวิจยั

ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ (2 มิถุนายน 2558) 
ก-4  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวปฏิบติัในการสมคัรขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากเงิน

งบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดม้หาวิทยาลยั พ.ศ. 2560 (3 กมุภาพนัธ์ 2560) 
ก-5  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยัของมหาวทิยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2560 (3 กมุภาพนัธ์ 2560) 
ก-6  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัของมหาวิทยาลยัและ

ส่วนงาน ท่ีจดัเกบ็จากโครงการวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2560 (3 
กมุภาพนัธ์ 2560) 

ก-7  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัหาวสัดุและค่าใชส้อยท่ีใชเ้งินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 
(14 กมุภาพนัธ์ 2560) 

ก-8  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใชส้อยในการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ.2560 (20 กุมภาพนัธ์ 2560) 

ก-9  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั (21 มีนาคม 2560) 
ก-10 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชบ้ตัรเครดิตราชการ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2560 (27 

กมุภาพนัธ์ 2560) 
 

ค ำส่ังมหำวทิยำลยัมหิดล 
ก-11 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 759/2560 เร่ือง มอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย (8 มีนาคม 2560) 
ก-12 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 760/2560 เร่ือง มอบอ านาจลงนามในสญัญารับทุน (8 มีนาคม 2560) 
ก-13 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2514/2560 เร่ือง มอบหมายอ านาจหนา้ท่ี (21 สิงหาคม 2560) 
ก-14 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง มอบหมายอ านาจการด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ (24 

สิงหาคม 2560) 
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ประกำศคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
ก-15  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมทุนวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล (พ.ศ. 2551)(20 สิงหาคม 2551) 
ก-16  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงิน

สดยอ่ยเพื่อการวิจยั พ.ศ. 2559 (17 ตุลาคม 2559) 
ก-17  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง ทุนพฒันาการวิจยั ของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2560 (10 ตุลาคม 2560) 
ก-18  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอรับทุนวิจยัทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2560 (19 ตุลาคม 2560) 
 
ค ำส่ังคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

ก-19  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 766/2560 เร่ือง การมอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย 
(29 มีนาคม 2560) 

ก-20  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 865/2560 เร่ือง มอบหมายหนา้ท่ี (5 เมษายน 2560) 
ก-21  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 667/2560 เร่ือง มอบหมายหนา้ท่ี (22 มีนาคม 2560) 
ก-22  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 3669/2559 เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมติัสัง่จ่ายเงินสดยอ่ยเพื่อ

การวิจยั (13 ธนัวาคม 2559) 
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ก-1  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 (18 มกราคม 2560) 
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ก-2  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ไดรั้บทุนวิจยัจากแหล่งทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (8 
มีนาคม 2556) 
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ก-3  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง แนวทางปฏิบติัการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัและการบริหารโครงการวิจยั
ท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ (2 มิถุนายน 2558) 
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ก-4  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดม้หาวิทยาลยั พ.ศ. 2560 (3 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 



72 

 

 
 



73 

ก-5  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจยัของมหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2560 (3 กมุภาพนัธ์ 2560) 
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ก-6  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินค่าธรรมเนียมพฒันาการวิจยัของมหาวิทยาลยัและ
ส่วนงาน ท่ีจดัเกบ็จากโครงการวิจยัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2560 (3 
กมุภาพนัธ์ 2560) 
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ก-7  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัหาวสัดุและค่าใชส้อยท่ีใชเ้งินอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. 2560 
(14 กมุภาพนัธ์ 2560) 
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ก-8  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใชส้อยในการบริหาร
เงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ.2560 (20 กุมภาพนัธ์ 2560) 
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ก-9  ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การก าหนดวงเงินเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวจิยั (21 มีนาคม 2560) 
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ก-10 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชบ้ตัรเครดิตราชการ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2560  
(27 กมุภาพนัธ์ 2560)  
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ก-11 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 759/2560 เร่ือง มอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย (8 มีนาคม 2560)  
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ก-12 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 760/2560 เร่ือง มอบอ านาจลงนามในสญัญารับทุน (8 มีนาคม 2560) 
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ก-13 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2514/2560 เร่ือง มอบหมายอ านาจหนา้ท่ี (21 สิงหาคม 2560) 

 
  



87 

ก-14 ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2565/2560 เร่ือง มอบหมายอ านาจการด าเนินการดา้นการคลงัและพสัดุ  
(24 สิงหาคม 2560) 
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ก-15  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมทุนวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล (พ.ศ. 2551)(20 สิงหาคม 2551) 
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ก-16  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงิน
สดยอ่ยเพื่อการวิจยั พ.ศ. 2559 (17 ตุลาคม 2559) 
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ก-17  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง ทุนพฒันาการวิจยั ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2560 (10 ตุลาคม 2560) 
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ก-18  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑก์ารขอรับทุนวิจยัทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2560 (19 ตุลาคม 2560) 
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ก-19  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 766/2560 เร่ือง การมอบอ านาจอนุมติัจดัหาและอนุมติัเบิกจ่าย 
(29 มีนาคม 2560) 
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ก-20  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 865/2560 เร่ือง มอบหมายหนา้ท่ี (5 เมษายน 2560) 
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ก-21  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 667/2560 เร่ือง มอบหมายหนา้ท่ี (22 มีนาคม 2560) 
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ก-22  ค  าสัง่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ี 3669/2559 เร่ือง มอบอ านาจในการอนุมติัสัง่จ่ายเงินสดยอ่ยเพื่อ
การวิจยั (13 ธนัวาคม 2559) 
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มและตัวอย่ำงเอกสำรที่เกีย่วข้อง 

ข-1  แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐาน (ส าหรับทุนภายนอกคณะฯ) 

แบบฟอร์มเก่ียวกบัค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 
ข-2  แบบฟอร์มบนัทึกขออนุมติัในหลกัการจา้งบุคคลภายนอก (วิจยั) HR1-2 
ข-3  แบบฟอร์มประวติัพนกังานบุคคลภายนอก (วิจยั) 
ข-4  แบบฟอร์มสญัญาจา้งผูช่้วยวิจยั 
ข-5  แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน - แบบไม่มีประกนัสงัคม 
ข-6  แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน - แบบมีประกนัสงัคม 
ข-7  แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายใน 
ข-8  แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน - บุคคลภายนอก 
ข-9  แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน - ขา้มส่วนงาน 
ข-10 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน (ภาษาไทย) 
ข-11 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน (ภาษาองักฤษก ากบั) 
ข-12 แบบฟอร์มหลกัฐานการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั (กรณีผูรั้บเงินหลายคน) 

แบบฟอร์มเก่ียวกบัเงินสดยอ่ย/ค่าใชส้อย 
ข-13 แบบฟอร์มเบิกเงินสดยอ่ย-วิจยั 
ข-14 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงินสดยอ่ย 
ข-15 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ 
ข-16 แบบฟอร์มใบน าส่งรายงานสถานะเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั 
ข-17 แบบฟอร์มใบขออนุมติัเงินค่าใชส้อยต่างๆ (กรณี PI ส ารองจ่าย) 
ข-18 แบบฟอร์มเบิกเงินเพื่อช าระค่าใชส้อยอ่ืนๆ (กรณีขอใหค้ลงัจ่ายให)้ 

แบบฟอร์มเก่ียวกบัการจดัซ้ือพสัดุวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ข-19 แบบขออนุมติัจดัหาพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
ข-20 ใบตรวจรับพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
ข-21 หนงัสือน าส่ง ขอเบิกเงินจากบญัชีอุดหนุนวิจยั 
ข-22 รายละเอียดคุณลกัษณะสินคา้(สเปค)  

คู่มือและตวัอยา่งเอกสารการจดัซ้ือพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  
ข-23 คู่มือการจดัซ้ือพสัดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
ข-24 ตวัอยา่ง แบบขออนุมติัจดัหาพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
ข-25 ตวัอยา่ง ใบตรวจรับพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
ข-26 ตวัอยา่ง หนงัสือน าส่ง ขอเบิกเงินจากบญัชี อุดหนุนวิจยั 
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ข-27 ตวัอยา่ง รายละเอียดคุณลกัษณะสินคา้(สเปค) 
ข-28 บนัทึกขออนุมติัในหลกัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ จ่ายดว้ยบตัรเครดิตของคณะฯ 
ข-29 แบบฟอร์มคืนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือเล่มน้ี  สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวป็ไซตฝ่์ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล    http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/Downloads_form.asp 

 
 
 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/download/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_08112016.docx


118 

ข-1  แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐาน (ส าหรับทุนภายนอกคณะฯ) 
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ข-2  แบบฟอร์มบนัทึกขออนุมติัในหลกัการจา้งบุคคลภายนอก (วิจยั) HR1-2
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ข-3  แบบฟอร์มประวติัพนกังานบุคคลภายนอก (วิจยั) 
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128 

ข-4  แบบฟอร์มสญัญาจา้งผูช่้วยวิจยั 
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131 

ข-5  แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน – แบบไม่มีประกนัสงัคม 
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ข-6  แบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตน – แบบมีประกนัสงัคม 
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ข-7  แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน – บุคคลภายใน 

 



134 

ข-8  แบบฟอร์มขอเบิกค่าตอบแทน – บุคคลภายนอก 
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ข-9  แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทน – ขา้มส่วนงาน 
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ข-10 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน (ภาษาไทย) 
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ข-11 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน (ภาษาองักฤษก ากบั)  
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ข-12 แบบฟอร์มหลกัฐานการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจยั (กรณีผูรั้บเงินหลายคน) 
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ข-13 แบบฟอร์มเบิกเงินสดยอ่ย-วิจยั 
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ข-14 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงินสดยอ่ย 
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ข-15 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ 
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ข-16 แบบฟอร์มใบน าส่งรายงานสถานะเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั 
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ข-17 แบบฟอร์มใบขออนุมติัเงินค่าใชส้อยต่างๆ (กรณี PI ส ารองจ่าย) 
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ข-18 แบบฟอร์มเบิกเงินเพื่อช าระค่าใชส้อยอ่ืนๆ (กรณีขอใหค้ลงัจ่ายให)้ 
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ข-19 แบบขออนุมติัจดัหาพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
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ข-20 ใบตรวจรับพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
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ข-21 หนงัสือน าส่ง ขอเบิกเงินจากบญัชีอุดหนุนวิจยั 
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ข-22 รายละเอียดคุณลกัษณะสินคา้(สเปค)  
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ข-23 คู่มือการจดัซ้ือพสัดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
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ข-24 ตวัอยา่ง แบบขออนุมติัจดัหาพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
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ข-25 ตวัอยา่ง ใบตรวจรับพสัดุเงินอุดหนุนวิจยั โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
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ข-26 ตวัอยา่ง หนงัสือน าส่ง ขอเบิกเงินจากบญัชี อุดหนุนวิจยั 
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ข-27 ตวัอยา่ง รายละเอียดคุณลกัษณะสินคา้(สเปค) 
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ข-28 บนัทึกขออนุมติัในหลกัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ จ่ายดว้ยบตัรเครดิตของคณะฯ 
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ข-29 แบบฟอร์มคืนเงิน 

 
 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/test/doc/funding/fund_in_1/download/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_08112016.docx
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ภำคผนวก ค 
Flowchart ระบบเบิกจ่ำยต่ำงๆ ในคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

ค-1   Flow ขั้นตอนกำรขออนุมัติหลกักำรจัดซ้ือ (ส่วนของกำรซ้ือผ่ำนระบบพสัดุ) 
ค-2   Flow ขั้นตอนกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงผ่ำนพสัดุวงเงินไม่เกนิ 1 แสนบำท 
ค-3   Flow ขั้นตอนกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงผ่ำนพสัดุวธีิเจำะจงรำคำ 
ค-4   Flow กำรส่ังซ้ือพสัดุต่ำงประเทศวธีิเจำะจงรำคำ : จ่ำยโดยบัตรเครดิตคณะฯ (กรณทีีไ่ม่มีตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ

ไทยและผู้ขำยให้ช ำระด้วยบัตรเครดิตเท่ำน้ัน) 
ค-5   Flow กำรเบิกค่ำพสัดุกรณจ่ีำยโดยบัตรเครดิตคณะฯ (จ่ำยช ำระค่ำบัตรเครดิตจำกเงินรำยได้คณะก่อน) 
ค-6   Flow ขั้นตอนกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ค-7   Flow ขั้นตอนเบิกเงินและเบิกชดเชยเงินสดย่อยเพ่ือกำรวิจัย 
ค-8   Flow กำรเบิกชดเชยเงินสดย่อยเพ่ือกำรวิจัย 
ค-9   Flow ขั้นตอนกำรขอบรรจุและเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผ่ำน HR 
ค-10 Flow ขั้นตอนกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนผ่ำนระบบ HR 
ค-11 Flow ขั้นตอนกำรส่ังซ้ือยำ-ฝ่ำยเภสัชกรรม (เฉพำะรำยกำรยำเท่ำน้ัน) 
ค-12 Flow ขั้นตอนกำรเบิกค่ำยำจำกเภสัช และค่ำ Lab (คณะฯ) คืนเงินรำยได้คณะฯ 
ค-13 Flow เบิกค่ำตอบแทนให้แก่บุคคลภำยนอกและ ค่ำ LAB ผ่ำนระบบบัญชี AP 
ค-14 Flow ค่ำตรวจวิเครำะห์ต่ำงประเทศ(กรณทีี่ไม่มีตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศและผู้ขำยให้ช ำระด้วยบัตรเครดิตเท่ำน้ัน) 

และค่ำตรวจห้องปฏิบัติกำรนอกคณะฯ (ในประเทศ) : จ่ำยด้วยบัตรเครดิตคณะฯ  
ค-15 Flow กำรเบิกค่ำ Lab กรณีจ่ำยโดยบัตรเครดิตคณะฯ (จ่ำยช ำระค่ำบัตรเครดิตจำกเงินรำยได้คณะก่อน) 
ค-16 Flow กำรเบิกชดเชยเงินสดย่อย / ค่ำตอบแทน / ค่ำพัสดุ / ค่ำยำ / ค่ำห้อง Lab  กรณีใช้เงินรำยได้คณะฯ ส ำรองจ่ำย

ก่อน 
ค-17 Flow ขั้นตอนกำรรับคืนเงินอุดหนุนกำรวจัิย 
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ภำคผนวก ง 
ข้อมูลด้ำนบัญชี 
ง-1 ผงับญัชีโครงการวิจยั 
ง-2  คู่บญัชีรับเงินและปิดโครงการวิจยั 
ง-3  คู่บญัชีเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั 
ง-4  คู่บญัชี ค่ายาซ้ือผา่นเภสชักรรม และค่า Lab ของ รพ. เรียกเกบ็จากงานเงินรายได ้
ง-5  คู่บญัชีซ้ือพสัดุผา่นระบบพสัดุ 
ง-6  คู่บญัชีการจ่ายค่าตอบแทนผา่นระบบ HR 
ง-7  คู่บญัชีการโอนเงินค่าสินคา้หรือบริการ ต่างประเทศล่วงหนา้ Down Payment 
ง-8  คู่บญัชี การจ่ายช าระพสัดุหรือค่าหอ้ง Lab ดว้ยบตัรเครดิตราชการ 
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ง – 1  ผงับญัชีโครงการวิจยั 
รหัสบัญชี ช่ือบัญชี 

11201022 เงินรายไดค้ณะฯ C/A 016-3-03953-2  

11201102 Bank Outgoing-C/A เงินยมืฯ 016-3-04218-7 

11201160 Bank C/A - เงินอุดหนุนการวิจยั 016-3-04341-8 (Fund 2, 3) 

11231060 เงินรายไดค้ณะฯ S/A 016-2-14940-7 
11231100 บญัชีออมทรัพย-์เงินยมืฯ 016-2-98443-3 

11231170 บญัชีออมทรัพย-์ เงินอุดหนุนการวิจยั 016-4-15264-2 

11250001-11259999 Book bank ท่ีเปิดใหม่ตามแหล่งทุนก าหนด 

11902990 คชจ.อ่ืนจ่ายล่วงหนา้ 

11904040 ลูกหน้ีโครงการวิจยั 

14103100 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

14103110 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 

14104010 สิทธิการเช่า 

14104020 ลิขสิทธ์ิ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

14104030 ลิขสิทธ์ิ-อ่ืน 

14104040 สิทธิบตัร 

14203100 ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

21901030 รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับล่วงหนา้ 
21902010 บญัชีพกัเงินโอน  

21902030 ภงด. 3/53 รอน าส่ง 

21906020 บญัชีพกั AP 

21906040 บญัชีพกัปิดโครงการวิจยั 

21907060 ค่าใชจ่้ายเพื่อการวิจยัคา้งจ่าย 

21908010 GR/IR Clearing 

21909010 HR Clearing for SCB 

21999030 ดอกเบ้ียรอน าส่ง 

21999080 บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อการวิจยั 

41100120 รายได ้งปม.อุดหนุนวิจยั (Fund 2) 

42399050 รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั (Fund 3) 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี 

51202190 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-กลุ่มแพทย ์

51202200 ตน้ทุนค่าตอบแทนโครงการวิจยั-กลุ่มแพทย(์งบบุคลากร) 

51202210 ตน้ทุนค่าตอบแทนโครงการวิจยั-กลุ่มแพทย ์(ค่าใชส้อย) 

53101010 ตน้ทุนวิจยั-ค่าจา้งและค่าตอบแทน (หมวดค่าใชส้อย) 

53102010 ตน้ทุนวิจยั-ค่าวสัดุภณัฑ ์

53102020 ตน้ทุนวิจยั-ค่าใชส้อย (ค่าใชส้อยทัว่ไป) 

53102030 ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

53102040 ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทางในประเทศ 

53102050 ตน้ทุนวจิยัค่าเดินทางต่างประเทศ 

53103010 ตน้ทุนวิจยั-ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการวิจยั 

53104010 ส่วนลดรับเพือ่การวิจยั-Labs 

62102190 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-บริหาร 

62102200 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-บริหาร(งบบุคลากร) 

62102210 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-บริหาร (ค่าใชส้อย) 

62202190 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-ทัว่ไป 

62202200 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-ทัว่ไป(งบบุคลากร) 

62202210 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-ทัว่ไป (ค่าใชส้อย) 

62302190 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-วิชาการ 

62302200 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-วิชาการ(งบบุคลากร) 

62302210 ค่าตอบแทนโครงการวิจยั-วชิาการ (ค่าใชส้อย) 

62601040 ค่ายา 

62601050 ค่าวสัดุทางการแพทย ์

62601060 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 

62601120 ค่าเวชภณัฑ ์

62601990 ค่าวสัดุใชไ้ปอ่ืน 

62602020 ค่าวสัดุส านกังาน 

62604010 ค่าโทรศพัท ์

62608990 ค่าบริการอ่ืน 
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รหัสบัญชี ช่ือบัญชี 
62702030 

 
ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนการวิจยั (ค่าธรรมเนียม MU4%+คณะฯ 6 % ปี 
2560)  (ค่าธรรมเนียมคณะฯ 6 % ปี 2561 เป็นตน้ไป) 

62702060 ค่าใชห้อ้งปฏิบติัการเคร่ืองมือวิจยั 

62702910 ส่วนลดรับค่าใชจ่้ายเพื่อการวจิยั 

62802010 ค่าตอบแทนโครงการวิจยับุคคลภายนอก-งบบุคลากร 

62802020 ค่าตอบแทนโครงการวิจยับุคคลภายนอก-งบด าเนินการ 

62802030 ค่าตอบแทนโครงการวิจยับุคลากรภายนอก งบด าเนินการ (ค่าใชส้อย) 

62999210 ค่าธรรมเนียมธนาคารโครงการวิจยั 

63103100 ค่าเส่ือมราคา-ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์

11902080 ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 

11902090 ค่าบริการจ่ายล่วงหนา้ 

11905070 รายไดจ้ากการวิจยัคา้งรับ 

21906030 บญัชีพกัรอการจ่ายเงินคืน 

42399070 รายไดค่้าบริการเคร่ืองมือวิจยั 

42399080 รายไดค่้าบริการเล้ียงสตัวท์ดลอง 

42399090 รายไดค่้าหอ้งปฏิบติัการวิจยั 

62201110 ค่าจา้งชัว่คราวลูกจา้งโครงการวิจยั-ทัว่ไป 

62202960 ค่าตอบแทนโครงการวิจยัขา้มส่วนงาน - ทัว่ไป 

62203080 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมโครงการวิจยั-ทัว่ไป 

62205140 ตกเบิกค่าจา้งชัว่คราวลูกจา้งโครงการวิจยั-ทัว่ไป 

62602040 ค่าวสัดุส านกังาน-หมวดค่าใชส้อย 

62603030 ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน 

62702040 ค่าบริการเคร่ืองมือวิจยั 

62702050 ค่าบริการเล้ียงสตัวท์ดลอง 

62702070 
 

ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนวจิยัระหวา่งกนั (ค่าธรรมเนียม MU 4% ปี 
2561 เป็นตน้ไป) 

62999090 ค่าธรรมเนียมออกของ 
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รหัส Vender   

19999996 เงินสดยอ่ยเพือ่การวิจยั หน่วยงานวิจยั 
50000010 Vendor มหาวทิยาลยัมหิดล (ค่าธรรมเนียมทุนวิจยั 4%) 

50000470 เจา้หน้ีคณะแพทยฯ์ (ค่าธรรมเนียมทุนวิจยั 6%-16%) 
50001173  เจา้หน้ี-ออมทรัพย-์เงินยมืทดรองจ่าย 

50002272 เจา้หน้ี-ออมทรัพย-์เงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั 

50002352 เจา้หน้ี-คณะฯ มหาฯ เงินสดยอ่ยเพื่อการวจิยั หน่วยงานวจิยั 
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ง – 2  คู่บัญชีรับเงนิและปิดโครงการวจิยั 

รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

1. บันทกึรับเงินทุนจากแหล่งทุนงวดที ่1 จาก MU กรณเีงินทุนภายนอกหรือเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ MU 
Fund 2, 3 กรณีออกใบเสร็จวนัทีรั่บเงิน 

กรณีรับเงินจากมหาวิทยาลยั 
หลงัหกัค่าธรรมเนียม MU 

การเงินรับ ZG,DZ 11231170 
Dr. บญัชีออมทรัพย-์เงิน
อุดหนุนวิจยั ( 016-4-15264-2 ) 

96.00   

 (Fund 2,3)     21901030 
Cr.รายไดเ้งินอุดหนุนการ

วิจยัรับล่วงหนา้ 
  96.00 

กรณีรับเงินจากแหล่งทุนโอน
เขา้คณะ 100  (Fund 2,3) 

การเงินรับ ZG,DZ 11231170 
Dr. บญัชีออมทรัพย-์เงิน
อุดหนุนวิจยั ( 016-4-15264-2) 

100.00   

      21901030 
Cr.รายไดเ้งินอุดหนุนการ

วิจยัรับล่วงหนา้ 
  100.00 

กรณีค่าธรรมเนียม MU ท่ีทาง 
MU หกัเงินไว ้ ตอ้งลงแยกกบั
การรับเงินเพื่อใหอ้อก
ใบเสร็จรับเงินเท่ากบัยอดเงินท่ี
รับเขา้ bank  จึงถือเป็นรายการ
ปรับปรุงใหท้างบญัชี GL 
บนัทึกรายการเงินรับล่วงหนา้
เพื่อใหร้ายงานวิจยับน BI ตรง
กบัสญัญา  (Fund 2,3) 

บญัชี-GL YA 62702030 
Dr. ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุน
การวิจยั - มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ค่าธรรมเนียม MU4% ปี 2560) 

4.00   

    62702070 
Dr. ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุน
วิจยัระหวา่งกนั (ค่าธรรมเนียม 
MU 4% ปี 2561 เป็นตน้ไป) 

4.00   

    21901030 
Cr.รายไดเ้งินอุดหนุนการ

วิจยัรับล่วงหนา้ 
  4.00 

กรณีค่าตอบแทนคณะฯ อ่ืนๆ 
ท่ีทาง MU หกัเงินไว ้  ตอ้งลง
แยกกบัการรับเงินเพื่อใหอ้อก
ใบเสร็จรับเงินเท่ากบัยอดเงินท่ี
รับเขา้ bank  จึงถือเป็นรายการ
ปรับปรุงใหท้างบญัชี GL 
บนัทึกรายการเงินรับล่วงหนา้
เพื่อใหร้ายงานวิจยับน BI ตรง
กบัสญัญา  (Fund 2,3) 

บญัชี-GL YA 62802020 
Dr. ค่าตอบแทนโครงการวิจยั
บุคคลภายนอก-งบด าเนินการ 
(CI ไม่กินงบ) 

XXX   

    21901030 
Cr.รายไดเ้งินอุดหนุนการ

วิจยัรับล่วงหนา้ 
  XXX 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

2. บันทกึรับรู้รายได้กรณ ีMU หักค่าตอบแทนไว้ 

ปรับปรุงรับรู้รายได ้จากค่า
ค่าตอบแทนท่ี MU หกัเงินไว ้

บญัชี-GL SA 21901030 
Dr.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยั
รับล่วงหนา้ 

XXX   

      
41100120 

Cr. รายได ้งปม.อุดหนุน
วิจยั  (Fund 2) 

  XXX 

      
42399050 

Cr. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั   
(Fund 3) 

  XXX 

3. บันทกึค่าธรรมเนียมทุนวจัิยMU(เฉพาะทุนภายนอกเท่าน้ัน=Fund 3)กรณแีหล่งทุนโอนเข้าคณะ 100% แล้วน าส่งเงิน 
MU 4% 

ตั้งหน้ีบนัทึกค่าธรรมเนียมทุน
วิจยั - MU 

บญัชี-AP KR 62702030 
Dr. ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุน
การวิจยั - มหาวิทยาลยัมหิดล 

4.00   

- กรณีแหล่งทุนโอนเขา้คณะ 
100 แลว้น าส่ง MU 4%     

รหสั 
Vender  

50000010 

Cr. Vendor 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

  4.00 

ตดัจ่าย +ออกใบส าคญัจ่าย  
เพื่อน าส่งเงินให ้MU 

บช-APตดั
จ่าย 

AB 
รหสั 

Vender  
50000010 

Dr.  Vendor มหาวิทยาลยัมหิดล 4.00   

Payment ก 
    11201162 

Cr.กระแสรายวนั SCB-จ่าย 
016-3-04341-8 (Fund 3) 

  4.00 

ตอนส่งขอ้มูลให ้SCB ท าเชค็ 
การเงิน
จ่าย 

ZW 11231990 Dr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค 4.00   

      11231170 
Cr. ออมทรัพยเ์งินอุดหนุน

วิจยั( 016-4-15264-2 Fund 3) 
  4.00 

เม่ือ Vendor มาข้ึนเงิน 
การเงิน
กลาง 

ZB 11201162 
Dr. กระแสรายวนั SCB-จ่าย-
016-3-04341-8 

4.00   

      11201160 Cr. กระแสรายวนั Balance   4.00 

Clear bank Balance การเงิน
กลาง 

  

ZW 11201160 Dr. กระแสรายวนั Balance 4.00   

    11231990 Cr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค   4.00 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

ปรับปรุงรับรู้รายได ้จาก
ค่าธรรมเนียม MU 

บญัชี-GL SA 21901030 
Dr.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 

4.00   

      42399050 
Cr.  รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั  

(Fund 3)   
4.00  

4. บันทกึค่าธรรมเนียมทุนวจัิย - คณะฯ  (เฉพาะทุนภายนอกเท่าน้ัน = Fund 3) 
ตั้งหน้ีบนัทึกค่าธรรมเนียม
ทุนวิจยั - คณะฯ 6% 

บญัชี-AP KR 62702030 
Dr. ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนการ
วิจยั - คณะฯ 

6.00   

      
รหสั 

Vender 
50000470 

Cr. Vendor คณะฯ   6.00 

ตดัจ่าย   +ออกใบส าคญัจ่าย บญัชี-AP AB 
รหสั 

Vender 
50000470 

Dr.Vendor คณะฯ 6.00   

Payment ก     21906020 Cr. บญัชีพกั-AP    6.00 

ปรับปรุงรับรู้รายได ้จากค่า
ธรรมเนียคณะฯ 

บญัชี-GL SA 21901030 
Dr.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 

6.00   

      
42399050 

Cr. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั   
(Fund 3) 

  6.00 

5. การเงินจ่ายและการเงินรับ  บันทกึรายการเบิกเงินจากบัญชีเงินอุดหนุนวจิัยและบันทกึรับเงินค่าธรรมเนียมคณะฯ  เข้า
บัญชีเงินรายได้คณะฯ 

บนัทึกถอนเงินอุดหนุนวิจยั 
การเงิน
จ่าย 

ZW 21906020 Dr. บญัชีพกั AP 6.00    

Fund 3     11231170 
Cr. บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั  ( 

016-4-15264-2  Fund 3) 
  6.00  

บนัทึกรับเงินค่าธรรมเนียม
คณะ การเงินรับ ZG  11231060 

Dr. บญัชีออมทรัพย-์รายไดค้ณะฯ  
( 016-2-14940-7 Fund 3) 

                
6.00  

  

Fund 3 เคาร์เตอร์   
42399040 

Cr. รายไดค่้าธรรมเนียมการ
วิจยั 

  6.00  
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

6. การโอนเงินงวดทุนภายในจากบัญชีเงินรายได้คณะเข้าบัญชีเงินอุดหนุนวจัิย (เดิม Fund 12,16 ตั้งแต่ 1 ตค.60 เป็น Fund 3)  

กรณีเงินอุดหนุนวิจยั คุณ
ประไพพร  Doc.ER, EA 

การเงินรับ 
ER, EA, 

ZG 

11231170 
Dr. บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั  15264-
2  (ใส่ IO ท่ี Assignment)  

xxx   

กรณีเงินอ่ืนๆ คุณต่อพงษ ์
Doc. ZG 

  11231060 
Cr. บญัชีเงินรายไดค้ณะ 

14940-7 
  xxx 

7. บันทกึรายได้ดอกเบีย้รับจากบัญชีเงินอุดหนุนการวจัิย  

S001 บนัทึกรายไดด้อกเบ้ีย
รับจากบญัชีเงินอุดหนุนการ
วิจยั 

การเงิน
กลาง 

ZG 11231170 
Dr. บญัชีออมทรัพย-์เงินอุดหนุน
วิจยั ( 016-4-15264-2 ) 

XXX   

(Fund 3)     49100020 
Cr. ดอกเบ้ียรับ  (Fund 3 

เท่านั้น) 
  XXX 

หมายเหตุ : ดอกเบ้ียรับจากบญัชีเงินอุดหนุนวจิยัและบญัชีเงินสดยอ่ยวิจยั ทางการเงินจะบนัทึกรับเป็นดอกเบ้ียรับ เขา้ 
Costcenter กลาง 11010000    แต่ดอกเบ้ียท่ีโครงการระบบเก่าปิดบญัชีและน าส่งเขา้คณะฯ การเงินจะบนัทึกรับเป็นรายไดอ่ื้น 
Costcenter โครงการวิจยั 11080400 

8. กรณปิีดโครงการวจิัย - วจัิยท าบันทกึขออนุมัติถอนเงนิจากบัญชีอุดหนุนวจัิยคืนแหล่งทุน Fund 2, 3   

วิจยัท าบนัทึกขออนุมติัถอน
เงินจากบญัชีอุดหนุนวิจยั 

  SA 21901030 
Dr.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ (Fund 2,3) 

ทุน
คงเหลือ 

  

คืนแหล่งทุน ไดแ้ก่ บญัชี-GL   
21906030 

Cr. บญัชีพกัรอการจ่ายเงินคืน 
(Fund 2,3) 

  
ทุน

คงเหลือ 1. ทุนเงินงบแผน่ดิน Fund 2     

2. ทุนเงินรายไดม้หาวิทยาลยั 
Fund 3 

  SA 49100020 Dr. ดอกเบ้ียรับ  (Fund 3 เท่านั้น) XXX   

3. ทุนแหล่งทุนภายนอก 
Fund 3 

    21999030 
Cr. ดอกเบ้ียรอน าส่ง (มีรหสั 

IO  กรณีแหล่งทุนระบุใหคื้น
ดอกเบ้ีย)(Fund 2,3 ) 

  XXX 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

9. ตั้งหนีแ้ละท าใบส าคญัจ่ายเพ่ือท าเช็คคืนแหล่งทุน Fund 2, 3 

ตั้งหน้ีเพื่อท าเช็คคืนแหล่งทุน 
บญัชี-AP ZX 21906030 Dr. บญัชีพกัรอการจ่ายเงินคืน  (เงิน

ตน้คงเหลือ) (Choose Doc. GL ตั้ง) 
XXX   

(Fund 2,3)     21999030 Dr. ดอกเบ้ียรอน าส่ง  XXX   

      
รหสั 

Vender  
50000010 

Cr. Vendorมหาวิทยาลยัมหิดล    XXX 

ตดัจ่าย ,ท าใบส าคญัจ่าย 
(ออกฎีกา) 

บญัชี-AP AB 
รหสั 

Vender  
50000010 

Dr. Vendor มหาวิทยาลยัมหิดล   
(Fund 2, 3) 

XXX   

Payment ก 
    11201162 

Cr. กระแสรายวนั SCB-จ่าย-
016-3-04341-8 

  XXX 

10. ท าเช็คคืนแหล่งทุนFund 2, 3  

ตอนส่งขอ้มูลให ้SCB ท าเชค็ 
(Fund 2,3) 

การเงิน
จ่าย 

ZW 11231990 Dr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค XXX   

      11231170 Cr. ออมทรัพยเ์งินอุดหนุนวิจยั   XXX 

เม่ือ Vendor มาข้ึนเงิน 
การเงิน
กลาง 

ZB 11201162 
Dr. กระแสรายวนั SCB-จ่าย-016-3-
04341-8 

XXX   

      11201160 Cr. กระแสรายวนั Balance   XXX 

Clear bank Balance 
การเงิน
กลาง 

ZW 11201160 
Dr. กระแสรายวนั Balance 

XXX   

      11231990 Cr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค   XXX 

11. กรณแีหล่งทุนภายนอกไม่รับเงินคืน และเงนิส่งเข้าเป็นรายได้คณะฯ   
โอนเงินคงเหลือ-แหล่งทุน
ภายนอกจากบญัชีเงิน
อุดหนุนวิจยั 

การเงินรับ ZG, DA 11231060 Dr. บญัชีเงินรายไดค้ณะ 14940-7 XXX   

เขา้บญัชีเงินรายไดค้ณะฯ     11231170 
Cr. บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั  

15264-2  (ใส่ IO ท่ี Assignment) / 
บญัชีอ่ืนๆ 

  XXX 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

บนัทึกรายได+้เกบ็เอกสารเขา้
แฟ้ม 

บญัชี-GL SA 21901030 
Dr.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ (Fund 2,3) 

ทุน
คงเหลือ   

      21999030 Dr. ดอกเบ้ียรอน าส่ง  XXX   

      49999990 Cr.รายไดอ่ื้น   XXX 

12.  กรณปิีดโครงการวจัิยทุนภายใน - วจัิยท าบันทกึขออนุมัติถอนเงินจากบัญชีอุดหนุนวจัิยคืนเงินรายได้คณะ  (เดมิ Fund 
12,16 ใหม่ 1 ตค.60 เป็น Fund 3)    

กรณีคืนทุนภายในคณะฯ จาก
บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั  

การเงินรับ ZG, DA 11231060 Dr. บญัชีเงินรายไดค้ณะ 14940-7 XXX   

  
    11231170 

Cr. บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั  
15264-2  (ใส่ IO ท่ี Assignment)  

  XXX 
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ง - 3 คู่บัญชีเงนิสดย่อยเพ่ือการวจิยั 

รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

1. การตั้งวงเงินสดย่อยเพ่ือการวจิัยคร้ังแรก  บันทกึเพิม่วงเงินทดรองจ่ายในบัญชีเงินยืมทดรองจ่าย 

ตั้งหน้ีถอนเงิน บญัชี-AP ZX 21902010 Dr. บญัชีพกัเงินโอน 5,000,000.00   

      
รหสั 

Vender   
50001173 

Cr. เจา้หน้ี-ออม
ทรัพย-์เงินยมืทดรองจ่าย 

  5,000,000.00 

ตดัจ่าย +ท าใบส าคญัจ่าย   AB 
รหสั 

Vender   
50001173 

Dr. เจา้หน้ี-ออมทรัพย-์เงิน
ยมืทดรองจ่าย 

5,000,000.00   

      21906020 Cr. บญัชีพกั AP   5,000,000.00 

2. บันทกึถอนเงินรายได้คณะฯ เพิม่บัญชีเงินยืมทดรองจ่าย 

ถอนเงินรายไดค้ณะฯ 
การเงิน
จ่าย 

ZW 21906020 Dr. บญัชีพกั AP 5,000,000.00   

      11231060 
Cr. บญัชีออมทรัพย-์

รายไดค้ณะฯ       
  5,000,000.00 

รับเงินเขา้บญัชีเงินยมืทดรอง
จ่าย 

การเงิน
รับ 

ZG 11231100 
Dr. บญัชีออมทรัพย-์เงินยมื 
016-2-98443-3 

5,000,000.00   

      21902010 Cr. บญัชีพกัเงินโอน   5,000,000.00 

3. เบิกเงินยืมทดรองจ่ายส าหรับวงเงินสดย่อยเพ่ือการวิจัย โอนเข้าบัญชีเงินสดย่อยเพ่ือการวิจัย  

เบิกเงินยมืทดรองจ่ายส าหรับ
วงเงินสดยอ่ยเพื่อการวิจยั  

บญัชี-AP ZT 
รหสั 

Vender   
19999996 

Note item ออมทรัพย-์เงิน
สดยอ่ยเพื่อการวิจยั  

5,000,000.00   

ตดัจ่าย +ท าใบส าคญัจ่าย บญัชี-AP AB 
รหสั 

Vender   
50002352 

Dr. เจา้หน้ี-คณะฯ เงินสด
ยอ่ยเพื่อการวจิยั หน่วย
งานวิจยั 

5,000,000.00   

      11201102 Cr. Cur.SCB-จ่าย 04218-7   5,000,000.00 

4. การเงินจ่ายออกเช็ค/โอนเงินเข้าบัญชีเงนิสดย่อยเพ่ือการวจิัย 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

5. การเบิกชดเชยเงินสดย่อยเพ่ือการวจัิย  กรณไีด้รับเงนิจากแหล่งทุนแล้ว Fund 2,3,12,16 

ตั้งหน้ีบนัทึกค่าใชจ่้ายเพื่อ
เบิกชดเชยเงินสดยอ่ยเพื่อการ
วิจยั 

บญัชี-AP KR 53101010 Dr. ตน้ทุนวิจยั-ค่าจา้ง xxx   

    53102040 
     ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง
ในประเทศ 

xxx   

    53102050 
     ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง
ต่างประเทศ 

xxx   

    53102020      ตน้ทุนวิจยั-ค่าใชส้อย xxx   

    53102030 
     ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

xxx   

    62602040 
     ค่าวสัดุส านกังาน-หมวด
ค่าใชส้อย 

xxx   

      
รหสั 

Vender 
50002352    

     Cr. เจา้หน้ี-คณะฯ เงิน
สดยอ่ยเพื่อการวิจยั หน่วย
งานวิจยั 

  xxx 

ตดัจ่าย ,ท าใบส าคญัจ่าย 
(Fund 3) 

บญัชี-AP AB รหสั 
Vender 

50002352    

Dr. เจา้หน้ี-คณะฯ เงินสด
ยอ่ยเพื่อการวจิยั หน่วย
งานวิจยั   

xxx 
  

ตดัจ่าย ,ท าใบส าคญัจ่าย 
(ออกฎีกา) (Fund 2) 

      

Payment ก 
    21999080 

    Cr. บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อ
การวิจยั 

  xxx 

6. ถอนจากเงินอุดหนุนการวจัิยคณะฯ (Fund 2, 3) เพ่ือคืนเข้าบัญชีเงินสดย่อยเพ่ือการวจิัย 

โอนเงินเขา้บญัชีเงินสดยอ่ย
เพื่อการวิจยั 

การเงิน
จ่าย 

ZW 21999080 
Dr. บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อการ
วิจยั 

xxx   

      11231170 
      Cr. บญัชีออมทรัพย-์
เงินอุดหนุนวิจยั  ( 016-4-
15264-2  Fund 2,3) 

  xxx 

                          

7. การเงินจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีให้เลย และแจ้งการโอนเงินทาง E-mail   
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

8. การเบิกชดเชยเงินสดย่อยเพ่ือการวจัิย  กรณยีงัไม่ได้รับเงินจากแหล่งทุนแล้ว (Fund 3)   

บนัทึกค่าใชจ่้ายวิจยัคา้งจ่าย บญัชี-GL SX 53101010 Dr. ตน้ทุนวิจยั-ค่าจา้ง xxx   

(Fund 3) (ใช ้CI ไม่กินงบ)     53102040 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทางใน
ประเทศ 

xxx   

      53102050 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง
ต่างประเทศ 

xxx   

      53102020 ตน้ทุนวิจยั-ค่าใชส้อย xxx   

      53102030 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

xxx   

      62602040 ค่าวสัดุส านกังาน-หมวดค่าใชส้อย xxx   

      21907060 
     Cr. ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
วิจยัคา้งจ่าย 

  xxx 

ปรับปรุงรับรู้รายไดเ้งิน
อุดหนุนการวิจยั 

บญัชี-GL SA 11905070 Dr. รายไดว้ิจยัคา้งรับ 
ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

Fund 3 (กรณีบนัทึกค่าใชจ่้าย
แต่เงินยงัไม่โอนมา) 

    42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุน

การวิจยั (Fund 3) 
 ตาม คชจ. 

ท่ี บท 

      41100120 
CR. รายได ้งปม.

อุดหนุนวิจยั  (Fund 2) 
 ตาม คชจ. 

ท่ี บท 

กลบัรายการบนัทีกค่าใชจ่้าย
วิจยัคา้งจ่ายเม่ือไดรั้บเงินจาก
แหล่งทุนแลว้ (Fund 3) 

บญัชี-GL SX 21907060 
Dr. ค่าใชจ่้ายเพื่อการวิจยั
คา้งจ่าย 

xxx   

    53101010 Cr. ตน้ทุนวิจยั-ค่าจา้ง   xxx 

      53102040 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง

ในประเทศ 
  xxx 

      53102050 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง

ต่างประเทศ 
  xxx 

      53102020 ตน้ทุนวิจยั-ค่าใชส้อย   xxx 

      53102030 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจ

ทางหอ้งปฏิบติัการ 
  xxx 

      62602040 
ค่าวสัดุส านกังาน-

หมวดค่าใชส้อย 
  xxx 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

กลบัรายการปรับปรุงรายได้
วิจยัคา้งรับ 

บญัชี-GL SA 21901030 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการ
วิจยัรับล่วงหนา้ 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

Fund 3 (กรณีเม่ือแหล่งทุน
โอนเงินมาแลว้) 

    11905070 Cr. รายไดว้ิจยัคา้งรับ  ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

ตั้งหน้ีบนัทึกค่าใชจ่้ายเพื่อ
เบิกชดเชยเงินสดยอ่ยเพื่อการ
วิจยั 
(Fund 3) 
  

บญัชี-AP KR 53101010 Dr. ตน้ทุนวิจยั-ค่าจา้ง xxx   

    53102040 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทางใน
ประเทศ 

xxx   

    53102050 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าเดินทาง
ต่างประเทศ 

xxx   

      53102020 ตน้ทุนวิจยั-ค่าใชส้อย xxx   

      53102030 
ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ 

xxx   

      62602020 ค่าวสัดุส านกังาน xxx   

      
รหสั 

Vender  
50002352 

     Cr. เจา้หน้ี-คณะฯ เงิน
สดยอ่ยเพื่อการวิจยั หน่วย
งานวิจยั 

  xxx 

ตดัจ่าย ,ท าใบส าคญัจ่าย 
บญัชี-AP AB 

รหสั 
Vender  

50002352 

Dr. เจา้หน้ี-คณะฯ เงินสด
ยอ่ยเพื่อการวจิยั หน่วย
งานวิจยั 

xxx   

Payment ก 
    21999080 

    Cr. บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อ
การวิจยั 

  xxx 

9. การเบิกชดเชยเงินสดย่อยเพ่ือการวิจัย  กรณียงัไม่ได้รับเงินจากแหล่งทุน  เม่ือแหล่งทุนโอนเงินให้แล้ว (Fund 3) 

ถอนเงินโอนเขา้บญัชีเงินสด
ยอ่ยเพื่อการวจิยั 

การเงิน
จ่าย 

ZW 21999080 
Dr. บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อการ
วิจยั 

xxx   

(Fund 3)     11231170 
         Cr. บญัชีออมทรัพย-์
เงินอุดหนุนวิจยั  (Fund2,3  
#016-4-15264-2) 

  xxx 

                      

10. การเงินจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินสดย่อย-วจิัยให้เลย  
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

11. บัญชีวจัิยปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าวจัิยเป็นรายได้ของโครงการวจัิย  ซ่ึงจะปรับปรุงเท่ากบัจ านวนค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 

ปรับปรุงรายไดเ้งินอุดหนุน
การวิจยัรับล่วงหนา้ 

บญัชี-GL 

SA 21901030 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการ
วิจยัรับล่วงหนา้ 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

  

ทุนเงินงบแผน่ดิน และทุน
ภายนอก  Fund 2, 3 

  42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการ

วิจยั (Fund 3) 
  

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

    41100120 
CR. รายได ้งปม.

อุดหนุนวิจยั  (Fund 2) 
  

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

ทุนภายใน ทุนพฒันาการวิจยั  
ทุนการศึกษา 

SA 42399050 
DR.รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 
(ไม่มี IO) 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

  

    42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการ

วิจยั (มี IO) (Fund 3) 
  

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 
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ง – 4  คู่บัญชี ค่ายาซ้ือผ่านเภสัชกรรม และค่า Lab ของ รพ. เรียกเกบ็จากงานเงินรายได้ 

รายการ  หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต  เครดิต  

1. PI ส่งใบส่ังยา               

2. งานวจิัยด าเนินการซ้ือยาจากฝ่ายเภสัชกรรม  

3. งานเงนิรายได้ออกใบแจ้งหนีเ้รียกเกบ็ค่ายาให้งานวจิัย (ฝ่ัง S001)  

S001 รับรู้รายได ้     11601020 Dr. รายไดค่้ารักษาพยาบาลคา้งรับ  XXX    

      42101050 Cr. OPD - รายไดค่้ายา    XXX  

S001 ตั้งหน้ี     1xxxxx Dr. ลูกหน้ี-วิจยั HN88  XXX    

งานเงินรายไดอ้อกใบแจง้
หน้ีเรียกเกบ็ค่ายา แยกตาม
โครงการ (รหสั IO) 

    11601020 
Cr. รายไดค่้ารักษาพยาบาลคา้ง
รับ 

   XXX  

4. งานวจัิยรวบรวมเอกสารใบแจ้งหนี ้และท าบันทกึขอถอนเงินอุดหนุนวจัิยคืนเงินรายได้คณะ Fund 3  
เม่ือรับใบแจง้หน้ีจากงาน
เงินรายได ้

บช-AP   
ตั้งหน้ี 

KR 62601040 Dr. ค่ายา  XXX  
  

ตั้งหน้ีบนัทึกค่าใชจ่้าย Fund 
2,3     

53102030 
      ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ  XXX  

  

      53104010  Cr. ส่วนลดรับเพื่อการวจิยั    XXX  

  
    

Vender 
50000470 

 Cr. Vendor คณะฯ 
  

 XXX  

ตดัจ่าย ใบส าคญัจ่าย  (Fund 
3) 

บช-APตดั
จ่าย 

AB Vender 
50000470 

Dr.Vendor คณะฯ  
 XXX  

  

ออกฎีกา ส่วนของ Fund 2         

  Payment ก     21906020 Cr. บญัชีพกั AP    XXX  

5. กรณยีงัไม่ได้รับเงินจากแหล่งทุน (Fund 3) บันทกึค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

บนัทึกค่าใชจ่้ายวิจยั     คา้ง
จ่าย 

บญัชี-GL SX 
62601040 Dr. ค่ายา    XXX  

  

(Fund 3) (ใช ้CI ไม่กินงบ) 
    53102030 

      ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ  XXX  

  

      
21907060 

 Cr. ค่าใชจ่้ายเพื่อการวิจยัคา้ง
จ่าย   

 XXX  
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รายการ  หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต  เครดิต  

ปรับปรุงรับรู้รายไดเ้งิน
อุดหนุนการวิจยั 

บญัชี-GL SA 11905070 Dr. รายไดว้ิจยัคา้งรับ  ตาม คชจ. 
ท่ี บท  

  

Fund 3 (กรณีบนัทึก
ค่าใชจ่้ายแต่เงินยงัไม่โอน
มา) 

    42399050 CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 
(Fund 3) 

  

 ตาม 
คชจ. ท่ี 
บท  

กลบัรายการบนัทีก
ค่าใชจ่้ายวิจยัคา้งจ่าย 

บญัชี-GL SX 21907060 Dr. ค่าใชจ่้ายเพื่อการวิจยัคา้งจ่าย  XXX    

เม่ือไดรั้บเงินจากแหล่งทุน
แลว้ (Fund 3)     

62601040 Cr. ค่ายา 
  

 XXX  

     
53102030 

ตน้ทุนวิจยั-ค่าตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ   

 XXX  

กลบัรายการปรับปรุงรายได้
วิจยัคา้งรับ 

บญัชี-GL SA 21901030 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 

 ตาม คชจ. 
ท่ี บท  

  

Fund 3 (กรณีเม่ือแหล่งทุน
โอนเงินมาแลว้) 

    11905070 Cr. รายไดว้ิจยัคา้งรับ 
  

 ตาม 
คชจ. ท่ี 
บท  

6. การเงินจ่ายถอนเงินจากบัญชีเงินอุดหนุนการวจัิย (Fund 2,3) เพ่ือคืนเข้าบัญชีเงนิรายได้คณะฯ  Fund 3     

โอนเงินอุดหนุนวิจยัคืนเงิน
รายไดค้ณะ 

การเงิน
จ่าย 

ZW 21906020 Dr. บญัชีพกั AP   XXX    

Fund 2,3     11231170 
       Cr. บญัชีออมทรัพย-์เงิน
อุดหนุนวิจยั( 016-4-15264-2  
Fund 2,3)  

   XXX  

การเงินรับบนัทึกรับเงินฝ่ัง 
S001   Fund 3 เท่านั้น 

การเงินรับ ZC 11231060 
Dr. เงินรายไดค้ณะฯ S/A 016-2-
14940-7 

 XXX    

     29904010 Cr. รายไดร้อการหกัลา้ง    XXX  

แจง้งานการเงินตดัหน้ี  
ด าเนินการตดัหน้ีในระบบ 
SAP     Fund 2,3 

การเงินตดั
หน้ี ZE 

29904010 Dr. รายไดร้อการหกัลา้ง  XXX  
  

     1xxxxx Cr. ลูกหน้ี-วิจยั HN88    XXX  
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รายการ  หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบติ  เครดิต  

7. บัญชีวจัิยปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าวจัิยเป็นรายได้ของโครงการวจัิย  ซ่ึงจะปรับปรุงเท่ากบัจ านวนค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 

ปรับปรุงรายไดเ้งินอุดหนุน
การวิจยัรับล่วงหนา้ 

บญัชี-GL SA 21901030 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

ทุนเงินงบแผน่ดิน และทุน
ภายนอก  Fund 2, 3 

    42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 

(Fund 3) 
 ตาม คชจ. 

ท่ี บท 

      41100120 
CR. รายได ้งปม.อุดหนุนวิจยั  

(Fund 2) 
 ตาม คชจ. 

ท่ี บท 

ทุนภายใน ทุนพฒันาการ
วิจยั  ทุนการศึกษา 

บญัชี-GL SA 42399050 DR.รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั (ไม่มี 
IO) 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

      42399050 CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 
(มี IO) (Fund 3) 

 ตาม คชจ. 
ท่ี บท 
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ง – 5  คู่บัญชีซ้ือพสัดุผ่านระบบพสัดุ 

รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

1. PI ส่งเอกสารต้องการซ้ือพสัดุ        

2. งานวจิัยออก PR             

3. พสัดุออก PO             

4. งานวจิัยรวบรวมเอกสาร (การออก PR) ส่งให้งานพสัดุ (ออก PO) และงานพสัดุจัดส่งเอกสารให้งานบัญชี  

เม่ือรับพสัดุ ระบุตาม IO 
(GR) 
(บญัชีจะบนัทึกโดยผา่น
ระบบ SAP 
อตัโนมติัเม่ือรับของในระบบ
พสัดุ) 
(Fund 2, 3)  

พสัดุ/วิจยั WE 62601040 Dr. ค่ายา  XXX   

    62601050 ค่าวสัดุทางการแพทย ์ XXX   

    62601060 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ XXX   

    62601120 ค่าเวชภณัฑ ์ XXX   

    62601990 ค่าวสัดุใชไ้ปอ่ืน XXX   

    62999090 ค่าธรรมเนียมออกของ     

    21908010 Cr.  GR/IR Clearing   XXX 

ตั้งหน้ี (Fund 2, 3) บช-APตั้ง
หน้ี 

  

RE 21908010 Dr.  GR/IR Clearing XXX   

    
Vender 

2xxxxxxx 
Cr.เจา้หน้ีรายตวั 

  
XXX 

ตดัจ่าย ใบส าคญัจ่าย ออก
ฎีกา(Fund 2) 

บช-APตดั
จ่าย 

KZ 
Vender 

2xxxxxxx 
Dr.เจา้หน้ีรายตวั  XXX 

  

ตดัจ่าย ใบส าคญัจ่าย(Fund 3)     
11201162 Cr.Bank C/A - เงิน

อุดหนุนการวิจยั 016-3-
04341-8 (Fund 2, 3)   

XXX 

  Payment ก จ่ายจากบญัชีเงิน
อุดหนุนวิจยั     

11201022 Cr. เงินรายไดค้ณะฯ C/A 
016-3-03953-2 (Fund 2,3 
กรณียมื)   

XXX 

  Payment C กรณียมืเงินจ่าย
จากเงินรายไดค้ณะฯ     

21902030 Cr.ภงด. 3/53 รอน าส่ง 
  

XXX 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

5. ส่งเอกสารให้การเงินจ่ายท าเช็คตามรอบการจ่ายเช็คและส่งเช็คให้ SCB แจ้งให้เจ้าหนีม้ารับเช็คแลกกบัใบเสร็จรับเงิน  
(กรณทุีนมาแล้วจ่ายจากเงินของโครงการกรณทุีนยงัไม่มาต้องท าบันทึกขอใช้เงินรายได้คณะฯ โดยพจิารณาเป็นกรณี) 

5.1กรณีท าเช็คเอง  
การเงิน
กลาง ZB 

11201022 
 

Dr.กระแสรายวนัจ่าย C/A 016-3-
03953-2 (กรณียมืเงิน Fund 3) XXX   

เม่ือ Vendor มาขึน้เงิน     

11201162 
 
 

Dr.กระแสรายวนัจ่าย-เงิน
อุดหนุนการวิจยั 016-3-04341-8 
(Fund 2, 3) XXX   

      
11201120 

 
Cr. กระแสรายวนั Bal-เงินรายได้
คณะฯ   XXX 

      
11201160 

 
Cr. กระแสรายวนั Bal-เงิน
อุดหนุนการวิจยั   XXX 

    ZW 
11201120 

 
Dr. กระแสรายวนั Bal-เงินรายได้
คณะฯ XXX   

      
11201160 

 
Dr. กระแสรายวนั Bal-เงิน
อุดหนุนการวิจยั XXX   

      

11231170 
 
 

Cr. บญัชีออมทรัพย-์ เงินอุดหนุน
การวิจยั 016-4-15264-2(Fund 2, 
3)   XXX 

      
11231060 

 
Cr. เงินรายไดค้ณะฯ S/A 016-2-
14940-7 (กรณียมืเงิน Fund 3)   XXX 

5.2 กรณ ีOutsource การเงินจ่าย ZW 11231990 Dr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค XXX   
โอนเงินให้ธนาคาร
จัดท าเช็ค     

11231170 
 

Cr. บญัชีออมทรัพย-์ เงินอุดหนุน
การวิจยั 016-4-15264-2   XXX 

      
11231060 

 
Cr. เงินรายไดค้ณะฯ S/A 016-2-
14940-7   XXX 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

  
การเงิน
กลาง ZB 

11201022 
 

Dr.กระแสรายวนัจ่าย C/A 016-3-
03953-2 (กรณียมืเงิน Fund 3) XXX   

      

11201162 
 
 

Dr.กระแสรายวนัจ่าย-เงิน
อุดหนุนการวิจยั 016-3-04341-8 
(Fund 2, 3) 

XXX 
  

      
11201160 

 
Cr. กระแสรายวนั Bal-เงิน
อุดหนุนการวิจยั   XXX 

      
11201120 

 
Cr. กระแสรายวนั Bal-เงินรายได้
คณะฯ   XXX 

  
การเงิน
กลาง ZW 

11201160 
 

Dr. กระแสรายวนั Bal-เงิน
อุดหนุนการวิจยั XXX   

      
11201120 

 
Dr. กระแสรายวนั Bal-เงินรายได้
คณะฯ 

XXX 
  

      11231990 Cr. SCB เพื่อจ่ายเช็ค   XXX 

6. บันทกึตั้งลูกหนีโ้ครงการวจัิย  กรณเีงินจากแหล่งทุนยงัไม่มาขอใช้เงนิรายได้คณะฯ จ่ายค่าพสัดุไปก่อน เฉพาะ Fund 3  

ตั้งลูกหน้ีโครงการวิจยั บญัชี-GL SA 11904040 Dr. บญัชีลูกหน้ีโครงการวิจยั XXX   

Fund 3      21999080 Cr. บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อการวจิยั   XXX 

7. บัญชีวจัิยปรับปรุงรับรู้รายได้ของโครงการวจัิยกบัรายได้วจัิยค้างรับ  กรณมีีค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้แต่แหล่งทุนยงัไม่โอนเงิน
มาให้(ใช้เงินคณะฯ ส ารองจ่ายไปก่อน) 

ปรับปรุงรายไดเ้งิน
อุดหนุนการวิจยัคา้ง
รับ  Fund 3 

บญัชี-GL SA 11905070 DR.รายไดจ้ากการวิจยัคา้งรับ  ตาม คชจ. ท่ี บท    

    
42399050 

 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 
(Fund 3)    

 ตาม คชจ. ท่ี บท  

8. เม่ือได้รับเงินจากแหล่งทุน 

กลบัรายการปรับปรุง
รายไดว้ิจยัคา้งรับ 

บญัชี-GL SA 
21901030 

 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยั
รับล่วงหนา้  

ตาม คชจ. 
ท่ี บท   

Fund 3 (กรณีเม่ือ
แหล่งทุนโอนเงินแลว้)     11905070 CR.รายไดจ้ากการวิจยัคา้งรับ   

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

9. งานวจัิยท าบันทกึขอเบิกเงินคืนเงินรายได้คณะฯ  เม่ือแหล่งทุนโอนเงนิให้แล้ว Fund 3  

กรณีคืนทุนภายในจาก
บญัชีเงินอุดหนุนวิจยั 

การเงินรับ ZG, DA 
11231060 

 
Dr. เงินรายไดค้ณะฯ S/A 016-2-
14940-7 

XXX 
  

      
11231170 

 
Cr. บญัชีออมทรัพย-์ เงินอุดหนุนการ
วิจยั 016-4-15264-2   

XXX 

บนัทึกลา้งลูกหน้ี + 
เกบ็เอกสารเขา้แฟ้ม  

บญัชี-GL SA 21999080 Dr.  บญัชีพกัลูกหน้ีเพื่อการวจิยั  XXX   

    11904040 Cr. บญัชีลูกหน้ีโครงการวิจยั   XXX 

10. บัญชีวจัิยปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าวจัิยเป็นรายได้ของโครงการวจัิย  ซ่ึงจะปรับปรุงเท่ากบัจ านวนค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 

ปรับปรุงรายไดเ้งิน
อุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 
ทุนเงินงบแผน่ดิน และ
ทุนภายนอก Fund 2, 3 
  

บญัชี-GL SA 
21901030 

 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 

ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

    42399050 CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั (Fund 3)  ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

    41100120 
 

CR. รายได ้งปม.อุดหนุนวิจยั
(Fund2) 

 ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

ทุนภายใน               
ทุนพฒันาการวิจยั  
ทุนการศึกษา 
  

บญัชี-GL SA 42399050 DR.รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั (ไม่มี IO) ตาม คชจ. 
ท่ี บท 

 

    42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั (มี IO) 
(Fund 3) 

 ตาม คชจ. 
ท่ี บท 
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ง – 6  คู่บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนผ่านระบบ HR 
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ง – 7  คู่บัญชีการโอนเงนิค่าสินค้าหรือบริการ ต่างประเทศล่วงหน้า Down Payment 

รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบติ เครดิต 

1. PI ส่งเอกสารต้องการซ้ือของต่างประเทศหรือค่า Lab  ให้งานวจัิยท าขออนุมัติหลกัการโดยระบุการจ่ายเงินด้วยวธีิการโอน
เงิน โดยมีการออก PR  PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

2. การเงินจ่ายขอ Rate กบัธนาคารและก าหนดวนัจ่ายเงิน 

3. การเงินจ่าย  โอนเงินให้ Vendor ผ่านบัญชี K-Bank 

4. บันทกึ Note item  ไม่
มีการบันทึกบัญชี 

AP ตั้งหน้ี KA รหสั Vender 
การท าบนัทึกจ่ายเงินดาวน์ 
(กินงบ)    

21202010 
เจา้หน้ี
การคา้

ต่างประเทศ 

11902080     
ค่าสินคา้จ่าย
ล่วงหนา้ 

  

    

  

SP.GL  สร้างใหม่ 11902090 
ค่าบริการ
จ่ายล่วงหนา้ 

5. ด าเนินการโอนเงินไป
ต่างประเทศ 

การเงิน
จ่าย 

    ไม่มีการบนัทึกบญัชี     

ต้องทราบ Vendor แล้ว             

6. บันทกึตัดจ่าย Down 
payment 

AP ตั้งหน้ี AB รหสั Vendor 
Dr. การท าบนัทึกจ่ายเงิน
ดาวน ์

xxx   

ต้องทราบ Vendor แล้ว 
(Fund 2,3) 

    21906020 Cr. บญัชีพกั AP   xxx 

7. การเงินจ่ายบันทกึ
โอนเงินในระบบ 

การเงิน
จ่าย 

ZW 21906020 
Dr. บญัชีพกั AP (Fund 
2,3) 

xxx   

  
    11237040 

Cr. ออมทรัพย ์Kbank  
(Fund 3 เท่านั้น) 

  xxx 

8. งานวจัิยท าบันทกึเบิกเงินอุดหนุนวจัิยคืนเงินรายได้คณะฯ (SCB) 

การเงินจ่ายถอนเงิน
อุดหนุนวิจยัคืนเขา้บญัชี 
SCB 14940-7 

การเงิน
รับ 

ZG 11231060 
 

Dr. เงินรายไดค้ณะฯ S/A 
016-2-14940-7 (Fund 3 
เท่านั้น) 

xxx   

 (Fund 2,3) 
    11231170 

Cr. บญัชีออมทรัพย-์ เงิน
อุดหนุนการวิจยั 016-4-
15264-2 

  xxx 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

9. บันทกึเบิกค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าธรรมเนียมออกของผ่าน AP 

ตั้งหน้ีบนัทึก
ค่าธรรมเนียมออกของ
และค่าธรรมเนียม 

บญัชี-AP KR 62999090 
 

Dr. ค่าธรรมเนียมออกของ 
  

xxx   

ธนาคาร     รหสั Vender  Cr. Vendor    xxx 

ออกฎีกาส่วนของFund2
ตดัจ่าย ใบส าคญัจ่าย 
(Fund 3)  Payment ก 
   

บช-AP 
ตดัจ่าย 

AB รหสั Vender  Dr. Vendor xxx   

    21906020 Cr. บญัชีพกั-AP     xxx 

การเงินจ่าย
ค่าธรรมเนียมออกของ
และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

การเงิน
จ่าย 

ZW 21906020 Dr. บญัชีพกั AP  xxx   

    11231170 
Cr. บญัชีออมทรัพย-์ เงิน
อุดหนุนการวิจยั 016-4-
15264-2 

  xxx 

10. บันทกึปรับปรุงจ่ายล่วงหน้าเม่ือได้รับสินค้าหรือบริการ ระบบ Drown payment Clear Down 100% 

บนัทึกลา้ง GR/IR 
Clearing 

AP ตั้งหน้ี RE 
21908010 

Dr.  GR/IR Clearing  (CI 
ไม่กินงบ) 

xxx   

(Fund 2,3)     
รหสั Vender 

21202010 
Cr.  เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ 

  xxx 

ปรับปรุงบญัชีจ่าย
ล่วงหนา้เม่ือไดรั้บสินคา้
หรือบริการ 

AP ตั้งหน้ี KA 
รหสั Vender 

21202010 
Dr. เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ  ( ไม่กินงบ) 

xxx   

Clear Down     
รหสั Vender 

21202010 
Cr. เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ  (กินงบ) 

  xxx 

  



211 

รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

11. บันทกึจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ   ระบบ Drown payment  Clear Down บางส่วนตามงวดส่งของ 

บนัทึกลา้ง GR/IR 
Clearing 

AP ตั้งหน้ี RE 
21908010 

Dr.  GR/IR Clearing  (CI 
ไม่กินงบ) 

14,000.00   

(Fund 2,3)     
รหสั Vender 

21202010 
Cr.  เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ 

  14,000.00 

ปรับปรุงบญัชีจ่าย
ล่วงหนา้เม่ือไดรั้บสินคา้
หรือบริการ 

AP ตั้งหน้ี KA 
รหสั Vender 

21202010 
Dr. เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ  ( ไม่กินงบ) 

xxx   

Clear Down     
รหสั Vender 

21202010 
Cr. เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ  (กินงบ) 

  xxx 

จ่ายเงินงวดเพิม่เติมจาก
ส่วนท่ีจ่าย Down  

AP ตั้งหน้ี KZ 
รหสั Vender 

21202010 
Dr. เจา้หน้ีการคา้
ต่างประเทศ   

xxx   

      11201162 
Cr. กระแสรายวนั SCB-
จ่าย-016-3-04341-8 

  xxx 

การเงินจ่าย  จ่ายเงินงวด
ต่างประเทศเพิม่เติม 

การเงิน
จ่าย 

ZB 11201162 
Dr. กระแสรายวนั SCB-
จ่าย-016-3-04341-8 

xxx   

จากส่วนท่ีจ่าย Down      11201160 
Cr. กระแสรายวนั Balance 
04341-8 

  xxx 

จ่ายเงินจากบญัชี
อุดหนุนวิจยั 

การเงิน
จ่าย 

ZW 11201160 
Dr. กระแสรายวนั Balance 
04341-8 

xxx   

      11237040 
Cr. ออมทรัพย ์Kbank  
(Fund 3 เท่านั้น กรณีตอ้ง
จ่ายเป็นเงิน ตปท. ) 

    

      11231170 
Cr.  ออมทรัพยเ์งินอุดหนุน
วิจยั( 016-4-15264-2) 

  xxx 
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รายการ หน่วยงาน doc.type เลขทีบ่ัญชี ช่ือบัญชี เดบิต เครดิต 

12.  บัญชีวจัิยปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าวจัิยเป็นรายได้ของโครงการวจัิย  ซ่ึงจะปรับปรุงเท่ากบัจ านวนค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ 

ปรับปรุงรายไดเ้งิน
อุดหนุนการวิจยัรับ
ล่วงหนา้ 
ทุนเงินงบแผน่ดิน และ
ทุนภายนอก  Fund 2, 3 
  บญัชี-GL 

SA 21901030 
DR.รายไดเ้งินอุดหนุนการ
วิจยัรับล่วงหนา้ 

ตาม คชจ. ท่ี 
บท 

 

  42399050 
CR. รายไดอุ้ดหนุนการ
วิจยั (Fund 3) 

 ตาม คชจ. ท่ี 
บท 

  41100120 
CR. รายได ้งปม.อุดหนุน
วิจยั  (Fund 2) 

 ตาม คชจ. ท่ี 
บท 

ทุนภายใน ทุน
พฒันาการวิจยั  
ทุนการศึกษา 
  

SA 42399050 
DR.รายไดอุ้ดหนุนการวิจยั 
(ไม่มี IO) 

ตาม คชจ. ท่ี 
บท 

 

  
42399050 

CR. รายได้
อุดหนุนการวิจยั (มี IO) 
(Fund 3) 

 ตาม คชจ. ท่ี 
บท 

  



213 

ง – 8  คู่บัญชี การจ่ายช าระพสัดุหรือค่าห้อง Lab ด้วยบัตรเครดติราชการ 
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