
กระบวนการเบิกจ่ายเงินวิจยั
โดย...ทีมงานกองคลงั 

การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั

ณ.ห้องประชมุศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาลย ์ โอสถานนท์
ชัน้ 1 ส านักงานอธิการบดี  15 กมุภาพนัธ ์2560



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ข้อ 9.... จัดให้มีหน่วยงานบริหารงานวิจัย เพื่อบริหารเงนิอุดหนุน

การวจิัย โดยมีหน้าที่

1. รับและจ่ายอุดหนุนวิจัย

2. ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยเงิน

3. จัดท าบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการฯ 
รวมทั้งการด าเนินการด้านภาษีให้ถูกต้อง

4. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อตรวจสอบ



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
สรุป ข้อ ๑๑,๑๒,๑๓ การจัดสรรฯและการวิธีการบริหารเงนิอุดหนุนวิจัย  ตามข้อ ๗ (๑),(๒),(๓)

1. จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติในการบริหารเงนิอุดหนุนวิจัย  โดยค านึงถึง  ความ
คล่องตัวในการบริหารฯ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และความเสี่ยงทางการเงิน

2. 2.1 โอนเงินที่ได้รับจัดสรร  เข้าบัญชี  “เงินอุดหนุนวิจัย......(ชือ่ส่วนงาน).....มหาวิทยาลัยมหิดล”  
2.2 ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยที่บริหารเงนิอุดหนนุวิจัยเอง เชน่ ค.แพทย์ รพ.ศิริราช ให้โอนเข้า

บัญชี เงินอุดหนุนวิจัยส่วนงาน 
2.3 หากเป็นโครงการวิจัยร่วมของหลายสว่นงาน ที่มหาวิทยาลัยฯเป็นให้โอนเข้าบัญช ี เงิน

อุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ให้”หน่วยการเงิน”น าเงนิจัดส่งให้แต่ละโครงการภายในวงเงินทีไ่ด้รับเงินอุดหนุน วิจัย  ตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยฯและส่วนงานก าหนด

4. การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละหมวดรายจ่ายของโครงการวิจัย และเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญารับทุน



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ภาพรวมการจัดสรรและการบริหารเงนิวิจัย (ตามข้อบังคับข้อ
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การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
สรุป ข้อ ๑๑,๑๒,๑๓ การจัดสรรฯและการวิธีการบริหารเงนิอุดหนุนวิจัย  ตามข้อ ๗ (๑),(๒),(๓) -ต่อ-

เงนิเดือนและ
ค่าตอบแทน
,ประกันสังคม

บุคลากรภายใน 

ผ่านระบบเงนิเดือน Pay Roll

บุคคลภายนอก 

ผ่านระบบเบกิจ่ายที่กองคลัง AP

ค่าใช้สอย,

ค่าวัสดุ

ผ่านจัดซือ้จัดจ้าง ตาม
ข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ

ตามระเบียบเบกิจ่าย/
ประกาศฯที่เกี่ยวข้อง

ค่าครุภณัฑ์ ผ่านกระบวนการจดัซือ้จัดจ้าง 
ตามข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ

โดยวางฎีกาเบกิจ่ายมาที่
กองคลัง



วงเงนิซือ้จ้างไม่เกนิ 100,000.-บาท 
บุคคลภายนนอก
* สร้างข้อมลูหลกั
ผู้ขาย (ภงด.1) 

* ตัง้หนีว้างฏีกามาท่ี
กองคลงัภายในวนัที่
15 ของทกุเดือน 
*จ่ายพร้อมเงินเดือน
*โอนเงินให้เฉพาะผู้ ท่ี
มีบญัชี SCBเท่านัน้

การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
สรุป ข้อ ๑๑,๑๒,๑๓ การจัดสรรฯและการวิธีการบริหารเงนิอุดหนุนวิจัย  ตามข้อ ๗ (๑),(๒),(๓)

เบกิจ่ายจากบัญชีเงนิอุดหนุนวจัิย..(ช่ือส่วงาน)..ม.มหดิลวางฏีกาเบกิจ่ายมาที่กองคลัง

เงนิเดือน ค่าตอบแทน ปกส. ค่าครุภัณฑ์

บุคคลภายใน
* ประมวลผลผ่าน

Payroll
* วางฏีกามาท่ี

กองคลงั 
* จ่ายพร้อมเงิน
เดือนบคุลากร

ผ่านจัดซือ้/จัดจ้างฯ
* ทกุรายการและทกุวงเงิน
* จ่ายจริงตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับ....

* ย่ืนแบขอจดัหากบั
เจ้าหน้าท่ีพสัดสุว่นงาน

* ขึน้ทะเบียนครุภณัฑ์ไว้ท่ี
สว่นงาน 

ระบบMU-ERPระบบMU-ERPPayroll

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

*ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศชัว่คราว เช่น 
ค่าเบีย้เลีย้ง ,ค่าท่ีพกั 
ค่ายานพาหนะ,ค่าตัว๋
เคร่ืองบินให้ไม่เกินชัน้
ประหยดั , ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ฯลฯ

วงเงนิซือ้/จ้าง ไม่เกิน 100,000.-บาท 
* ด าเนินการตามประกาศฯเร่ืองหลักเกณฑ์
การจัดหาฯที่ใช้เงนิอุดหนุนวจิัย                 

วงเงนิซือ้/จ้าง เกิน 100,000.-บาท
* โครงการฯจดัท าใบขออนมุตัิจดัหาฯ 
* พสัดสุว่นงานด าเนินจดัซือ้จดัจ้างเข้าระบบฯ
* งานคลงั-สว่นงาน ตัง้หนี ้จดัท าฎีกา ท าจ่าย
เจ้าหนี/้ผู้ มีสิทธิ

* งานคลงั-สว่นงาน ออกใบรับรองภาษี และทกุ
สิน้เดือนรวบรวมภาษีน าสง่กรมสรรพากร

ระเบียบเบกิจ่ายฯและ
ประกาศที่เก่ียวข้อง

ข้อบังคับฯว่าด้วยการพัสดุ



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
การจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย ส าหรับบุคคลภายนอกที่รับค่าตอบแทนเงนิวิจัย (ภงด.1)



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
การจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย ส าหรับบุคคลภายนอกที่รับค่าตอบแทนเงนิวิจัย (ภงด.1) -ต่อ-



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
การจ่ายเงนิค่าตอบแทนเงนิวิจัย (ภงด.1) ส าหรับบุคคลภายนอก (ผ่าน AP)
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การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
E-mail แจ้งการจ่ายเงนิให้ท่านผ่านบริการ SCB Business Net



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
การเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนวิจัย ค่าใช้สอย และ ค่าวัสดุ  กรณีวงเงนิไม่เกิน 100,000.-บาท

จเงส่

งานคลงั ส่วนงาน
ตั้งลูกหนีเ้งนิยมืและ
จ่ายเงนิในระบบ MU-
ERP ให้กบัโครงการฯ

-รับเงนิและใบรับรอง
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
-ออกใบเสร็จรับเงนิ

Approved

MU-ERP

3

11

หัวหน้าโครงการน าเงนิ
ฝากเข้าบัญชีในช่ือ

โครงการวจิยั......ปีพ.ศ...

หัวหน้าโครงการ
จัดท าใบขออนุมัตจิัดหา

(เงนิอุดหนุนวจิัย)

หัวหน้าโครงการจดัท า
สัญญายมืฯระหว่างส่วน

งานกบัโครงการฯ  

1

4

3

สัญญายมิเงนิ

กรณียืมเงนิ

6

vendor
ส่งของพร้อมใบเสร็จ
รับเงนิ ใบก ากับภาษี

งานคลงั ส่วนงาน
ล้างลูกหนีเ้งนิยมื
บันทึกค่าใชจ่าย เข้า 

MU-ERP 

5
โครงการฯตรวจรับพสัดุ
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย

ส่งใช้เงนิยมื

2

8

7

เบกิจ่ายเมื่อเกดิค่าใช้จ่ายจริง

งานคลงั ส่วนงาน
-รับเอกสารเบิกจ่ายจากโครงการ
-ตั้งหนีห้ักภาษ ีณ ทีจ่่าย 
-จัดท าฎกีาภายในส่วนงาน
-จ่ายเงินเจ้าหนี ้พร้อมออก
ใบรับรองภาษหีัก ณ ทีจ่่าย
-ส้ินเดือน น าส่งภาษใีห้
กรมสรรพากร

หัวหน้าโครงการ
จัดท าใบขออนุมัตจิัดหา

(เงนิอุดหนุนวจิัย)

vendor
ส่งของ พร้อม ใบ

แจ้งหนั ้ใบก ากับภาษี

อนุมตัิ

สง่ของ

1 2

MU-ERP

vendor

Documents 
received

4

5



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
การยืมเงนิหรือการส ารองจ่ายเงนิส่วนตวั จ่ายค่าสินค้าฯ โดยไม่ออกใบส่ังซือ้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัย

ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องหกั ภาษี ณ ที่จ่าย เพราะไม่ได้เป็นการซือ้โดยมหาวิทยาลัย

กรณีโครงการยังไม่ได้รับเงนิจากแหล่ง
ทุน ให้อยู่ในดุลพนิิจหวัหน้ส่วนงาน  
ที่จะให้ยืมเงนิเพื่อด าเนินการตาม
ข้อตกลงของแหล่งทุน

การใช้บัตรเครดติ จ่ายค่า
สินค้าฯ โดยไม่ออกใบส่ังซือ้ 

เฉพาะหวัหน้าโครงการที่
ได้รับเงนิจากแหล่งทุน
เข้าบัญชี..ช่ือส่วนงาน....

การยืมเงินโดย
ไม่ออกใบสัง่

ซ้ือ

อุดหนุนวจิัย
..ช่ือส่วนงาน

Finance Section

ยืมเงนิ
ส่วนงาน

ส ารอง
จ่ายเงนิ
ส่วนตัว



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ข้อหารือ เร่ือง ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย กรณี ยืมเงนิทดรองจ่ายเพื่อด าเนินการซือ้จ้าง



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ข้อหารือ  ข้อหารือ เร่ือง ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย กรณี ยืมเงนิทดรองจ่ายเพื่อด าเนินการซือ้จ้าง

• 1.1 กรณเีจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัฯ ยมืเงนิทดรองจา่ยของมหาวทิยาลยัฯ ไปด าเนินการ
จดัซือ้หรอืจดัจา้ง เมือ่ มหาวทิยาลยัฯ อนุมตัใิหเ้จา้หน้าทีย่มืเงนิทดรอง มหาวทิยาลยัฯ ไมม่ี
หน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย เพราะการจา่ยเงนิ ทดรองราชการมใิชก่ารสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้ง ที่
อยูใ่นบงัคบัตอ้งหกั ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายตามมาตรา 50(4) หรอื มาตรา 69 ทว ิแหง่ประมวล
รษัฎากร และหากมหาวทิยาลยัฯ มไิดเ้ป็นผูอ้อกใบสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยตรง เจา้หน้าทีข่อง
มหาวทิยาลยัฯ ซึง่ยมืเงนิทดรองของมหาวทิยาลยัฯ ไปจ่ายคา่ซือ้สนิคา้หรอืคา่จา้งกไ็มม่หีน้าที่
ตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย แต่อยา่งใด                                                               

• อยา่งไรกด็ ีกรณ ีมหาวทิยาลยัฯ ไดอ้อกใบสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยตรง และใหเ้จา้หน้าทีย่มืเงนิทด
รองราชการไปจ่ายใหก้บั ผูข้ายสนิคา้หรอืผูร้บัจา้งตามใบสัง่ซือ้หรอืสัง่งจา้งนัน้ มหาวทิยาลยัฯ มี
หน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิไดณ้ ทีจ่่าย ตาม มาตรา 50(4) หรอืมาตรา 69 ทว ิแหง่ประมวลรษัฎากร



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ข้อหารือ เร่ือง ภาษีเงนิได้หกั ณ ที่จ่าย กรณี ยืมเงนิทดรองจ่ายเพื่อด าเนินการซือ้จ้าง

• 1.2 กรณีเจา้หน้าทีข่องมหาวทิยาลยัฯ ส ารองจ่ายเงนิสว่นตวัเพื่อ
ด าเนินการ จดัซือ้หรอืจดัจา้งไปก่อนและ มหาวทิยาลยัฯ มไิดเ้ป็นผูอ้อก
ใบสัง่ซือ้หรอืสัง่จา้งโดยตรง เจา้หน้าที ่ไมม่หีน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ที่
จ่าย เมือ่เจา้หน้าที ่ของมหาวทิยาลยัฯ ไดส้ง่ใบส าคญัคูจ่่ายมา เบกิจ่ายเงนิ
จากเงนิงบประมาณหรอืเงนินอกงบประมาณของมหาวทิยาลยัฯ 
มหาวทิยาลยัฯ ไมม่ ีหน้าทีต่อ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย เนื่องจากถอืเป็น
การจ่ายคนื ใหก้บั เจา้หน้าที่



การเบิกจ่ายเงินทนุอดุหนุนวิจยั 
ข้อค าถาม แนวทางการแก้ไข

1.การใส่ช่ือโครงการ ในใบเสร็จรับเงนิ กรณีที่ ช่ือ
โครงการยาวๆ ควรใส่อย่างไร

1.”โครงการ...............................................คณะ...........................ม.มหดิล”
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัย 0994000158378 

2.ไปซือ้ต้นไม้ร้านข้างถนน ไม่สามารถขอส าเนาบตัร
ประชาชนเพื่อใช้แนบกับใบเสร็จรับเงนิเพื่อ
ประกอบการเบกิจ่ายได้ ท าอย่างไร

2.ผู้น าเงนิไปจ่ายให้ร้าน อาจ ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111) แทน พร้อม
ชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็นแต่ละกรณีไป

3.ไปนอกสถานที่และต้องจ่ายเงนิค่าสมนาคุณหรือ
ค่าตอบแทนให้คนในท้องที่จ านวนมาก ไม่สามารถ
ถ่ายส าเนาบัตรเพื่อประกอบการเบกิจ่าย ควรท า
อย่างไร

3.1. จัดท าหลักฐานการจ่ายเงนิ โดยมีช่ือ-สกุลผู้รับเงนิ จ่ายเป็นค่า.................
จ านวนเงนิ..... ลงลายมือช่ือผู้รับเงนิ....  วันที่รับเงนิ .....
3.2 ผู้น าเงนิไปจ่ายให้ผู้รับเงนิ อาจ จัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.111) 
แทน พร้อมชีแ้จงเหตุผลความจ าเป็น 
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