
กระบวนการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยและ
การจัดทํารายละเอียดคาใชจาย

โดย สุพัตรา  ภู่ซ้อน
กุลธิดา  ครุฑ



ข้อบังคับ ประกาศ ที�เกี�ยวข้อง

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. 2560

2. ประกาศ ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสมัครขอทุนและรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
    งบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560

3. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินเดือน คาตอบแทน  และคาใชสอยในการ
    บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2560 (จะมีการปรับแกไข
    เพ่ิมเติม)

4. ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑและอัตราเงินคาธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของ
    มหาวิทยาลัยและสวนงานที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนจากแหลงทุน
    ภายนอกมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง  หลักเกณฑในการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของ
    มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2560



                                 สาระสาํคัญของประกาศ

6. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดวงเงินเพ่ือบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
    พ.ศ.....................
7. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการออกคําสั่งจางผูชวยวิจัยและ
    การลาออกของลูกจางโครงการ พ.ศ...................
8. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการจัดหาวัสดุ และคาใชสอย ที่ใช
    เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ..............
                                                      ฯลฯ



ขอ ๕ 
“หนวยงานบริหารงานวิจัย” หมายความวา  หนวยงานที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานมีอยูหรือจัดตั้งขึ้นและ

มอบหมายใหทําหนาที่บริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน  โดยอาจเปนหนวยงานเดียวหรือหลาย
หนวยงานรวมกันทํางานก็ได

ขอ ๗  เงินอุดหนุนการวิจัยมี ๔ ประเภท คือ 
(๑)  เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน  หมายถึง  เงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับจัดสรรจาก

รัฐบาล 
(๒) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย   หมายถึง  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย
(๓) เงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดสวนงาน  หมายถึง  เงินรายไดของสวนงานที่คณะกรรมการประจํา

สวนงานและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัย
(๔) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั �งนี �ไม่รวมถึงแหล่งเงินภายนอกที�ว่าจ้างให้มหาวิทยาลยัหรือบุคลากรของมหาวิทยาลยัทําการวิจยัหรือการบริการ

วิชาการ



ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานจัดใหมีหนวยงานบริหารงานวิจัยเพื่อบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและของสวนงานแลวแตกรณี โดยมีหนาที่
(๑)  รับและจายเงินอุดหนุนการวิจัย
(๒)  ควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย
(๓)  จัดทําบัญชีรายไดและคาใชจายของโครงการวิจัย รวมทั้งการดําเนินการดานภาษีตาง ๆ ใหถูกตอง

ครบถวน
(๔) จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายไวเพื่อตรวจสอบเปนระยะเวลาไมนอยกวาสิบป

              (๕) อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหัวหนาสวนงานมอบหมาย 

            ขอ ๑๐ ใหมหาวิทยาลัยสวนงานเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อรองรับเงินอุดหนุนการวิจัยสําหรับโครงการวิจัย
ที่มหาวิทยาลัยและสวนงานไดรับ  โดยเปดบัญชีในนาม “เงินอุดหนุนการวิจัย  (ชื่อสวนงาน).......................... 
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยกําหนดผูมีอํานาจสั่งจายเงินอยางนอยสองคนลงนามคูกัน



ข้อ ๑๑ การจดัสรรเงินอดุหนนุการวิจยัตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้ดําเนินการดงันี �

        (๒) ให้มหาวิทยาลยัและสว่นงานโอนเงินอดุหนนุการวิจยัที�จดัสรรให้แตล่ะโครงการวิจยัเข้าบญัชีเงิน
อดุหนนุการวิจยั ตามข้อ ๑๐   ทั �งนี �หากเป็นโครงการวิจยัของสว่นงานที�บริหารเงินอดุหนนุการวิจยัเองให้โอน
เข้าบญัชีเงินอดุหนนุการวิจยัของสว่นงาน    แตห่ากเป็นโครงการวิจยัร่วมของหลายสว่นงานที�มหาวิทยาลยั
เป็นผู้บริหารเงินอดุหนนุการวิจยั   ให้โอนเข้าบญัชีเงินอดุหนนุการวิจยัของมหาวิทยาลยั .....

ข้อ ๑๓  วิธีการบริหารเงินอดุหนนุการวิจยัตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้ดําเนินการ ดงันี �

       (๑) ให้สว่นงานกําหนดหน่วยงานบริหารงานวิจยั เป็นผู้บริหารเงินอดุหนนุการวิจยัหรืออาจให้หวัหน้า
โครงการวิจยัเป็นผู้บริหารแทนในกรณีที�มีการขอ ทั �งนี �ต้องบริหารตามที�กําหนดในข้อบงัคบันี � 

       (๓) การเบิกจ่ายเงินวิจยัต้องเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และตามหมวดรายจ่ายในงบประมาณของ
โครงการวิจยัและเป็นไปตามที�ระบใุนสญัญารับทนุ กรณีมีเงินคา่ตอบแทนหรือเงินเดือน ให้มหาวิทยาลยัตดั
เงินคา่ตอบแทนหรือเงินเดือน แล้วโอนงบประมาณสว่นนี �เข้าระบบ การจ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลยัหรือ
สว่นงาน (Pay roll) และหกัภาษี ณ ที�จ่ายให้ถกูต้องเพื�อนําสง่สรรพากร สําหรับคา่ตอบแทน
บคุคลภายนอกให้จ่ายผ่านระบบการเงินหรือเงินยืมของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน



ขอ ๑๓   (๗)  กรณมีีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการการใชเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากแหลง
ทุน    สามารถเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือใหเปนประโยชนแกการดําเนินการของโครงการวิจัย  ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไมทําใหวัตถุประสงคของโครงการวิจัยลดลงในสาระสําคัญ    โดยการขอ
เปลี่ยนแปลงรายการที่อยูภายในงบรายจายเดียวกันหรือตางงบรายจาย วงเงินไมเกินที่อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยใหหัวหนาโครงการวิจัยขออนุมัติตอหัวหนาสวนงาน   
และในกรณีเปลี่ยนแปลงงบรายจายเดียวกันหรือตางงบรายจายท่ีมีวงเงินเกินจํานวนดังกลาว ใหเสนอ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติ  



ขอ ๑๔   โครงการวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๔) ใหดําเนินการ ดังนี้

(๒) การลงนามในสัญญารับทุน ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในสัญญารับทุน 
กรณีที่อธิการบดีมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงานลงนามในสัญญารับทุนเปนรายกรณี หัวหนาโครงการวิจัยตอง
จัดสงสัญญารับทุนใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบกอนลงนามทุกครั้ง

(๓) การรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุน ใหแหลงทุนนําเงินเขาเปนรายไดมหาวิทยาลัย   หามมิให
หัวหนาโครงการวิจัยรับเงินโดยตรงจากแหลงทุน  

          หากมีกรณีที่แหลงทุนสงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยใหหัวหนาโครงการวิจัยโดยตรง ใหหัวหนาโครงการวิจัย
โอนเงินดังกลาวทั้งหมดใหมหาวิทยาลัยโดยเร็วเพื่อจัดสรรตอไป

(๔) การหกัเงินคา่ธรรมเนียมพฒันาการวิจยัของมหาวิทยาลยัหรือส่วนงาน ที�จดัเก็บจากโครงการวิจยัที�ได้รับ
เงินอดุหนนุจากแหลง่ทนุภายนอกเพื�อเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลยัหรือสว่นงาน ให้ดําเนินการตามอตัราใน
ประกาศของมหาวิทยาลยั



กรณีแหล่งทุนภายนอกโอนเงนิทุนเข้าบญัชีโครงการโดยตรง

แหล่งทุน
 โอนเงินทนุวิจยั

 นักวจัิย
 เปิดบญัชีโครงการ

มหาวทิยาลัย
- หกัคา่ธรรมเนียมเข้าบญัชี
มหาวิทยาลยั
 -หกัคา่ตอบแทน  คา่จ้าง 
คา่ประกนัสงัคมสว่นของ
นายจ้าง

ส่วนงาน
- หกัคา่ธรรมเนียมสว่นงาน
      เข้าบญัชีรายได้สว่นงาน
- ตั �งฎีกาเบิกคา่ตอบแทน
      คา่จ้าง  คา่ประกนัสงัคมเพื�อ

      นําจ่ายเข้าระบบ payroll
- เบิกจ่ายเงินทนุสว่นที�เหลือ

      เข้าบญัชีโครงการวิจยั

 



ขอ ๑๕   วิธีการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอ ๗ (๔) ใหดําเนินการตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงกันไว
ระหวางมหาวิทยาลัยและแหลงทุน  การดําเนินการใดที่ไมไดกําหนดไวในขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยและแหลงทุน     
ใหนําความในขอ  ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓  มาบังคับใชโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้ ได้รับเงินอดุหนนุการวิจยัตามข้อ ๗ ไม่สามารถทําการวิจยัตอ่ไปได้   ให้หวัหน้าโครงการวิจยั
รายงานตอ่หวัหน้าสว่นงานภายในเจ็ดวนั นบัตั �งแตว่นัที�ทราบวา่ไม่สามารถดําเนินการตอ่ไปได้ เพื�อพิจารณาสั�งการ
ตามความเหมาะสม และรายงานให้มหาวิทยาลยัทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๘ ในกรณีที�สว่นงานให้หวัหน้าโครงการวิจยัที�รับเงินอดุหนนุการวิจยัไปบริหารเอง  จะต้องมีนกับญัชีเป็นผู้
ควบคมุบญัชีโครงการและจดัสง่หลกัฐานการรับจ่าย รายงานการเงินและบญัชีและรับรองความถกูต้องมาที�
หน่วยงานการเงินภายในวนัที�ยี�สิบของเดือนถดัไป หรือตามที�สว่นงานกําหนด   และหน่วยงานดงักลา่วต้องเก็บรักษา
หลกัฐานการรับจ่ายไว้เพื�อการตรวจสอบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี



ขอ ๒๑ กรณีที่มีครุภัณฑรวมถึงชีววัตถุที่เกิดจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัยใหตกเปนทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย ยกเวนแหลงทุนกําหนดไวเปนอยางอื่น

ข้อ ๒๔ เงินอดุหนนุการวิจยัที�มหาวิทยาลยั สว่นงาน หรือหวัหน้าโครงการวิจยัได้รับก่อนที�ข้อบงัคบันี �
ใช้บงัคบั อาจขอปฏิบตัิตามข้อบงัคบัที�ใช้บงัคบัอยูเ่ดิมตามระยะเวลาที�เหมาะสม หรือจนกวา่จะ

สิ �นสดุโครงการวิจยั แตท่ั �งนี �ต้องไมเ่กินสองปีหลงัจากที�ข้อบงัคบัมีผลบงัคบัใช้



  

Flowchart เชื�อมโยงการทาํงาน



ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายวิจัย

ฝายคลัง

1.การทําคําสั่งจาง ผช.
2.การจายคาตอบแทน
ผานระบบ Pay roll
3. การจัดทําประกัน
สังคมให ผช.

1.เบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
2.ดูแลและควบคุมการใชเงินทุน
ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินและ
เก็บรักษา
3.ดําเนินการจัดซื้อจัด
  หาพัสดุ และครุภัณฑ
4.การยืมเงินโครงการวิจัย

ประสานงานกับนักวิจัย ฝาย HR ฝายคลัง
และกองบริหารงานวิจัย 

1.HR run ระบบ payroll รายเดือนแจงงานคลังสวนงานใหทําฎีกาเบิกเงินไปที่กอง
   คลังมหาวิทยาลัย
2.กรณี ผช.ลาออกจะตองฝายคลังสวนงานระงับการจายเงิน ผช.



การเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิัย ตามข้อบังคับใหม่

เงินทุนวิจัยจะถูกแบงเปน 2 สวน 
    1. สวนที่ 1 นําจายผานระบบ Pay roll  มีดังนี้
    1.1 งบบุคลากร   (คาจางผูชวยวิจัยในโครงการ)
        1.2 งบดําเนินงาน  มี 2 สวน คือ
             *คาตอบแทน  หัวหนาโครงการ คณะผูรวมวิจัย และที่ปรึกษา
             *คาใชสอย (คาประกันสังคมสวนของนายจางสมทบ)
    2. สวนที่ 2 งบดําเนินงานสวนที่เหลือ แบงเปน 3 งวด ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

  ทุนเงินงบประมาณแผนดินและเงนิรายไดมหาวิทยาลัย



ทุนจากแหล่งทุนภายนอก

เงินทุนวิจัยจะถูกแบงเปน 4 สวน 
    1. สวนที่ 1 นําจายผานระบบ Pay roll  มีดังนี้
    1.1 งบบุคลากร   (คาจางผูชวยวิจัยในโครงการ)
        1.2 งบดําเนินงาน  มี 2 สวน คือ
             *คาตอบแทน  หัวหนาโครงการ คณะผูรวมวิจัย และที่ปรึกษา
             *คาใชสอย (คาประกันสังคมสวนของนายจางสมทบ)
    2. สวนที่ 2 งบดําเนินงานสวนที่เหลือ แบงเปน 3 งวด ตามเงื่อนไขของแหลงทุน
    3. สวนที่ 3 คาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย  เขาบัญชีมหาวิทยาลัย 
    4. สวนที่ 4 คาธรรมเนียมสวนงาน  เขาบัญชีเงินรายไดสวนงาน

การเบกิจ่ายเงนิทุนอุดหนุนการวจิัย ตามข้อบังคับใหม่



แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ 

1.แบบฟอรมการปรับรายละเอียดคาใชจายตามกรอบวงเงินที่ไดรับทุน เอกสาร 3.1 และ 3.2 
2. คําสั่งจางผูชวยวิจัยในโครงการ
3. กรณีมีจายคาตอบแทนบุคคลภายนอก จะตองกรอกแบบฟอรมตามที่กองคลังกําหนด และแนบเอกสาร
   3.1 สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
   3.2 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4.แบบฟอรมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  (ทุกครั้งที่มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลง สวนงานจะตองสําเนาแจงมหาวิทยาลัย

ทุนเงินงบประมาณแผนดิน

เงินรายไดมหาวิทยาลัย

1.แบบฟอรมการปรับรายละเอียดคาใชจายตามกรอบวงเงินที่ไดรับทุน เอกสารหมายเลข 1 
2. คําสั่งจางผูชวยวิจัยในโครงการ
3. กรณีมีจายคาตอบแทนบุคคลภายนอก จะตองกรอกแบบฟอรมตามที่กองคลังกําหนด และแนบเอกสาร
   3.1 สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
   3.2 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4.แบบฟอรมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  (ทุกครั้งที่มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลง สวนงานจะตองสําเนาแจงมหาวิทยาลัย)



แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ 

1. แบบฟอรมการปรับรายละเอียดคาใชจายตามกรอบวงเงินที่ไดรับทุน 
2. คําสั่งจางผูชวยวิจัยในโครงการ
3. กรณีมีจายคาตอบแทนบุคคลภายนอก จะตองกรอกแบบฟอรมตามที่กองคลังกําหนด และ
   แนบเอกสาร
   3.1 สําเนาบัตรประชาชน พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
   3.2 สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4. หลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากแหลงทุน ทุกครั้งที่ไดรับอนุมัติใหสวนงานสําเนา
   แจงมหาวิทยาลัย
  

แหลงทุนภายนอก



ข้อควรระวังสาํหรับนักวจิัย

1. การปรับเปลี่ยนงบประมาณทุนวิจัย  และการลาออกของผูชวยวิจัย นักวิจัยตองแจงฝายวิจัยของสวนงาน
ลวงหนา 30 วันทําการ เพื่อฝายวิจัยจะไดประสานไป HR และฝายคลังสวนงานระงับการจายเงินเดือนผูชวย
วิจัยในระบบ Payroll ไดทัน

2. การตั้งคาประกันสังคมสวนของนายจางสมทบ สําหรับแหลงทุนภายนอก นักวิจัยควรตั้งไวตั้งแตแรกที่ขอทุน
3. สําหรับทุนเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย นักวิจัยสามารถตั้งไวไดในการปรับรายละเอียด

คาใชจายตามกรอบวงเงินที่ไดรับทุน
4. การจางผูชวยวิจัยจะตองไมมีประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธสวนตัวและความสัมพันธทางครอบครัวของนักวิจัยที่

เอื้อผลประโยชนตอกัน
5. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคาใชจาย  นักวิจัยตองขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกอน  จึงจะดําเนินการได
6. กรณีขอยกเลิกการรับทุน  กรณียังไมไดดําเนินการใหหัวหนาโครงการทําเรื่องขอยกเลิกโครงการและสงเงินคืน 

ภายใน 30  วันทําการ หลังจากไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว
7. กรณียุติทุน  ใหหัวหนาโครงการสงคืนเงินทุนวิจัยสวนที่เหลือ สรุปรายงานการใชจายเงินและจัดทําผลการ

ดําเนินที่ไดทําไปแลว  ไปยังมหาวิทยาลัยภายใน  30  วันทําการ  หลังจากไดรับอนุมัติ
8. การตั้งคาตอบแทนของหัวหนาโครงการจะตองไมซ้ําซอนกัน  ในโครงการเดียวกัน
9. หัวหนาโครงการที่ไดรับคาตอบแทนแลว  ไมมีสิทธิ์ไดรับคาเบี้ยเลี้ยง  หรือจายคาจางวิเคราะหขอมูลในกับตัวเอง
10. การออกใบเสร็จรับเงินใหออกในนามโครงการวิจัย............... มหาวิทยาลัยมหิดล  หามออกในนามตัวบุคคล   





เรื�องทนุวิจยั

        ติดตอ่ คณุกลุธิดา  ครุฑ  เบอร์  02 8496158

เรื�องเบิกจ่ายเงิน  ฝ่ายคลงั  

        ติดตอ่   คณุจฑุามาศ  ช. สรพงษ์    เบอร์  02 8496173

เรื�องการจดัซื �อจดัหาวสัด ุ ครุภณัฑ์

        ติอตอ่   คณุเยาวพา  มงัคละ  เบอร์  02 8496164

    เรื�องภาษี   การยืมเงิน

        ติดตอ่คณุกานดา  ทองกลดั  เบอร์ 02 8496190

    เรื�องการจดัทําคําสั�งจ้างของหน่วยงานภายใต้ สนอ.

        ติดตอ่คณุวารุณี  แสงสวุรรณ  เบอร์ 02 8496279

   เรื�องนําข้อมลูเข้าระบบ payroll ของหน่วยงานภายใต้ สนอ.      

       ติดตอ่คณุนทิตา  รัชเดชานนท์  เบอร์ 02 8496294

Contract Point


