
การออกคําสั่งจางผูชวยวิจัย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จางผูชวยวิจัยในโครงการและระบบ Payroll

โดย กองทรัพยากรบุคคล 
15 กุมภาพันธ 2560



ขอ 13(4) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารเงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560

“อัตราเงินเดือน คาตอบแทน และคาใชสอย ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย กรณีที่มีการจางบุคคลที่มิไดสังกัดมหาวิทยาลัยเปนลูกจางใน
โครงการโดยใชเงินจางจากโครงการวิจัย ใหมีคําสั่งจางจากสวนงาน    ตน
สังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย หรือจากมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี โดยให
ระบุระยะเวลาการจางตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการวิจัยใหชัดเจน”
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ที่มา



ขอ 13(3) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารเงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560

“การเบิกจายเงินวิจัยตองเปนไปตามวัตถุประสงคและตามหมวด
รายจายในงบประมาณของโครงการวิจัยและเปนไปตามที่ระบุในสัญญารับทุน 
กรณีมีเงินคาตอบแทนหรือเงินเดือน ใหมหาวิทยาลัยตัดเงินคาตอบแทนหรือ
เงินเดือน แลวโอนงบประมาณสวนนี้ เขาระบบการจายเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน (Payroll) และหักภาษี ณ ที่จายใหถูกตองเพื่อ
นําสงสรรพากร สําหรับคาตอบแทนสําหรับบุคคลภายนอกใหจายผานระบบ
การเงินหรือเงินยืมของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน”
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ขอ 2 (1) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน 
คาตอบแทน และคาใชสอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

“งบบุคลากรไดแก รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจาง
ชั่วคราว คาจางลูกจางที่มิไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลเปนลูกจางโครงการโดยใชเงินจาง
จากโครงการวิจัยจางตามสัญญาจางเปนรายเดือน ปฏิบัติงานเต็มเวลา จะตองออกคําสั่ง
จางจากหัวหนาสวนงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการหรือผูอํานวยการแผนงานหรือ
หัวหนาโครงการยอย และใหสวนงานเปนผูดําเนินการที่เกี่ยวของกับประกันสังคมของ
ลูกจางโครงการทั้งหมด โดยใชอัตราคาจางดังนี้
วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 27,300 – 31,620 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 22,750 – 26,350 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,500 – 22,580 บาท
วุฒิ ปวส. (วิชาชีชั้นสูง) อัตราเดือนละ 14,950 บาท
วุฒิ ปวช. (วิชาชีพชั้นตน/หรือเทียบเทา)อัตราเดือนละ 12,220 บาท
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ”
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ขอ 2 (2) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน 
คาตอบแทน และคาใชสอย ในการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

“งบดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตอบแทน หมายถึง คาตอบแทน หัวหนาโครงการและคณบดีผูรวมวิจัย โดยคิดจาก
ฐานเงินเดือนปกติคูณเปอรเซ็นตของเวลาที่นักวิจัยทํางานในโครงการนั้น และ
คาตอบแทนที่ปรึกษา (ทั้งนี้ตองไมเกิน 20% ของวงเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทุน) 
สําหรับทุนสงเสริมนักวิจัยรุนใหมจะจายเปนคาตอบแทนแกหัวหนาโครงการ เดือนละ 
7,000 บาท”



การจัดทําคําสั่งจางบุคลากรในโครงการวิจัย
เพื่อปฏิบัติงาน



กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทําคําสั่งจางบุคลากรในโครงการ

7

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทําคําสั่งจางบุคลากรในโครงการ



ตัวอยางคําสั่งจาง

1. คําสั่งจางลูกจางโครงการวิจัย
2. คําสั่งจางลูกจางโครงการวิจัย (จางตอ)



เอกสารประกอบการดําเนินการการออกคําสั่งจาง

 - บันทึกขออนุมัติจาง พรอมแนบเอกสารดังตอไปนี้
1. รายละเอียดรายจายงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งระบุชื่อ/

ตําแหนง จํานวนคาจางรายบุคคล หมวดงบบุคลากร และ/หรือ จํานวน
คาตอบแทนรายบุคคล หมวดงบดําเนินงาน (คาตอบแทน)

2. ใบสมัครรายบุคคล ติดรูปถาย (ถายไมเกิน 6 เดือน)
3. สําเนาปริญญาบัตร และ Transcript
4. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
5. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย
6. ใบรับรองแพทย
7. แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตนกองทุนประกันสังคม (แบบ 9-02 และ1-03 

หรือ 1-03/1)

*หมายเหตุ 
- เอกสารขอ 1 เปนเอกสาร “ลับ” ขอใหดําเนินการทุกขั้นตอนเปน “ลับ”
- กรณีการขอจางตอไมตองแนบเอกสารขอ 2-7
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การจางตอ
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หากหัวหนาโครงการ/หัวหนาโครงการยอยมีความประสงคจางลูกจาง
โครงการวิจัยตอเนื่องจากปงบประมาณเดิม ใหดําเนินการตามขั้นตอนการ
จัดทําคําสั่งจางบุคลากรในโครงการ (ไมแนบประวัติ) ไปที่งานทรัพยากร
บุคคล ในระหวางที่ยังไมมีการจางตอจะไมมีการจายคาจางใหแกลูกจาง 

คําเตือน การหยุดจายคาจาง หากเกิน 3 เดือนติดตอกันเปนตนไป จะทําให
ลูกจางขาดสิทธิกองทุนประกันสังคม



การลาออก

หากลูกจางโครงการวิจัยตองการลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาตามคําสั่ง ให
ดําเนินการดังนี้
1. ยื่นแบบแสดงความจํานงคขอลาออกจากงานตอหัวหนาโครงการวิจยั/

หัวหนาโครงการยอย กอนวันมีผลไมนอยกวา 30 วันทําการ
2. หัวหนาโครงการวิจัย/หัวหนาโครงการยอยอนุมัติใบลาออก
3. สงบันทึกถึงงานทรัพยากรบุคคลผานงานวิจยั เพื่อจัดทําคําสั่งลาออก
4. งานทรัพยากรบุคคลจดัทําคําสัง่
5. บันทึกการลาออกเขาระบบ MUERP 
6. แจงสิ้นสุดสมาชิกประกันสังคม

หมายเหตุ การจัดทําคําสั่งลาออกยังไมมีประกาศฯที่เกี่ยวของ ปจจุบันเปนไปตามระเบียบลูกจางชั่วคราว
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบตอไป



กระบวนการ/ขั้นตอนในการจายเงินเดือน คาตอบแทน
ในระบบ MUERP-Payroll



ใครไดรับเงินเดือน คาตอบแทนผานระบบ MUERP-HR Payroll ???

1. บุคลากรที่ปจจุบันมีสถานะเปนบคุลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล (หัวหนา
โครงการ/หัวหนาโครงการยอย/ที่ปรกึษา/ผูรวมวิจัย)
1. ปฏิบัติงานโครงการวิจัยของตนสังกัด

2. ปฏิบัติงานโครงการวิจัยขามสวนงาน

2. บุคลากรที่มีคําสั่งจางของสวนงาน (บรรจุใหม) โดย บันทึกขอมูลในระบบ MUERP 
โดยระบุประเภทการจางเปน (ลูกจางโครงการวิจัย)
1. Employee Group : ลูกจางเงินรายได/ลูกจางเงินงบประมาณ

2. Employee Subgroup : ลูกจางโครงการ

3. Cost distribution (Infotype 27)

หมายเหตุ บุคคลที่ไมมีคําสั่งจางหรือเปนบุคลากรของสวนราชการ/หนวยงานภายนอกอื่นๆ 
เชน ที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยอื่น ใหจายคาตอบแทน ผานระบบ MUERP-AP (งาน
คลัง)



กระบวนการ/ขั้นตอนในการจายเงินเดือน คาตอบแทนในระบบ Payroll

1. คํานวนและหักภาษี ณ ที่จายเงินไดของบุคลากรตามวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด
โดยอัติโนมัติ

2. ประมวลผลเงินเดือน/คาตอบแทน โดยจะดําเนินการประมวลผลประมาณวันที่ 30 –
31 ของทุกเดือน

3. จายเงินเดือนและคาตอบแทนตางๆ 1 ครั้ง/เดือน คือ วันกอนสิ้นเดือน 3 วันการ

4. คําสั่งที่มีผลเดือนถัดไปตองบันทึกเขาระบบภายในประมาณวันที่ 27 ของทุกเดือน

ปฏิทินกําหนดวันดําเนินการกิจกรรมตางๆสําหรับการประมวลผลเงินเดือนและ
คาตอบแทน ผานระบบ MUERP-HR ประจําป 2560 

ลักษณะทั่วไปของระบบ MUERP – Payroll (ยกเวน หนวยงานนอกระบบ MUERP)



ลักษณะเงินไดที่จายใหแกบุคลากรเพือ่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัย

1. จายภายในสังกัด (หัวหนาโครงการ/หัวหนาโครงการยอย/ผูรวมวิจัย/ลูกจาง
โครงการฯลฯ สังกัดสวนงานเดียวกัน)

1. จายเปนเงินเดือน (งบบุคลากร)

บันทึกขอมูลเงินเดือน Infotype 8 บันทึก cost distribution (Infotype 27)

2. จายเปนเงินคาตอบแทน (งบดําเนินงาน – คาตอบแทน)

บันทึกขอมูลเงินคาตอบแทน Infotype 14 (wage type 1860) บันทึก cost assignment 

2. จายขามสวนงาน (หัวหนาโครงการ/หัวหนาโครงการยอย/ผูรวมวิจัย/สังกัดคนละ
สวนงาน)

1. จายเปนเงินคาตอบแทน (งบดําเนินงาน – คาตอบแทน)

บันทึกขอมูลเงินคาตอบแทน Infotype 14 (wage type 1861) บันทึก cost assignment 



กระบวนการ/ขั้นตอนในการจายเงินเดือน คาตอบแทน
ในระบบ MUERP-Payroll

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการจายเงินเดือน/คาตอบแทน

          กรณี 2. จายขามสวนงาน

Flowchart กระบวนการ/ขั้นตอนการจายเงินเดือน/คาตอบแทน (ขามสวนงาน)

หมายเหตุ

1.คําสั่งจางออกทันบันทึกเขาระบบฯรอบใดก็จายในรอบนั้นๆและจะจายตกเบิกให(ถามี)

2.กรณีมีการระงับการจาย เชน โครงการไมมีเงิน ใหหัวหนาโครงการ/หัวหนาโครงการยอยจัดทําบันทึก
แจงงานทรัพยากรบุคคลผานงานวิจัยสวนงานโดยเร็ว หากจายเงินเกินเขาบัญชีไปหัวหนาโครงการ/หัวหนา
โครงการยอยเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด

3.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเบิกจายใหหัวหนาโครงการ/หัวหนาโครงการยอยจัดทําบันทึก
พรอมแนบเอกสารอนุมัติแจงงานทรัพยากรบุคคลผานงานวิจัยสวนงานโดยเร็ว 

กรณี 1. จายภายในสังกัด



ปญหาการดําเนินการในปจจุบัน

• โครงการมีการจายเงินคาจางใหแกลูกจางโดยใชเงินสวนตัวของหัวหนา
โครงการในระหวางรอขอบังคับ

• โครงการวิจัยที่เริ่มจางลูกจางมาดําเนินการมาต้ังแต ตุลาคม 2559 จะทํา
อยางไร



ขอบคุณคะ

หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมกรณีที่เกี่ยวของ ติดตอ กองทรัพยากรบุคคล 02-849-6294

ถาม ตอบ


