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หลกัเกณฑ์ในการบริหารทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม พืน้ฐาน (Fundamental Fund) 

ประเภท Basic Research Fund ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 
(ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล)  

โดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ้ืนฐาน 
(Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ให้กําหนดอัตราตามหมวดรายจ่าย ดังน้ี  

1.1 หมวดค่าตอบแทน ไม่สนับสนุนให้จ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรภายนอกหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วมวิจัยของโครงการ จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ

เงินเดือนประจําจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุสังกัดของผู้รับเงินให้ชัดเจน หากมิได้ระบุสังกัดหรือเป็น freelance 
จะถือเป็นการจ้างเหมาบริการ ให้จ่ายในหมวดค่าใช้สอยเท่าน้ัน และหัวหน้าโครงการควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามความจําเป็น
เหมาะสม เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดําเนินการที่วางไว้ (ทั้งน้ี ค่าตอบแทนทั้งหมดต้องไม่เกิน 
20% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) 

1.2 หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย หมายถึง การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างโครงการที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปฏิบัติงาน
เต็มเวลา (Full time) จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนตามสัญญาจ้าง โดยจะต้องออกคําส่ังจ้างจากส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 
และให้ส่วนงานเป็นผู้ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับประกันสังคมของลูกจ้างโครงการ ทั้งน้ี การจ้างผู้ช่วยวิจัยให้เป็นไปตามความจําเป็น
และเหมาะสมตามดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ โดยใช้อัตราค่าจ้าง ดังน้ี 

 วุฒิปริญญาเอก    อัตราเดือนละ 27,300 – 31,620 บาท 
 วุฒิปริญญาโท    อัตราเดือนละ 22,750 – 26,350 บาท 
 วุฒิปริญญาตรี    อัตราเดือนละ 19,500 – 22,580 บาท 
 วุฒิ ปวส. (วิชาชีพช้ันสูง)   อัตราเดือนละ 14,950 บาท 
 วุฒิ ปวช. (วิชาชีพช้ันต้น/หรือเทียบเท่า)  อัตราเดือนละ 12,220 บาท 

 กรณีที่ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part time) ให้จ่ายค่าจ้างผ่านค่าจ้างเหมาบริการ หมวดค่าใช้สอย 
1.3 หมวดค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม) 

รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น 

(1) รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ให้จ่ายได้ตามจําเป็นและเหมาะสม โดยเบิกจ่ายตามจริงตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เช่น งานจ้างบริการ งานจ้าง
เหมาบริการ งานจ้างทําของ งานจ้างออกแบบ ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ค่าจ้างที่ปรึกษา ทั้งน้ี การจ่าย
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ต้องแสดงถึงความจําเป็นที่ต้องมีการให้คําปรึกษา โดยไม่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลและไม่ควร
เป็นชาวต่างประเทศ  
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(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศชั่วคราว ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ให้จ่ายตามอัตรา
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ นักวิจัย
จะต้องทําเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลกับต้นสังกัดก่อนการเดินทาง  

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้จ่ายตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การเดินทางไปต่างประเทศจะต้องไปเพ่ือดําเนินการวิจัยใน
โครงการเท่านั้น ไม่รวมถึงค่านําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

(4) ค่าใช้สอยอ่ืน เช่น ค่าประกันสังคมส่วนนายจ้างสมทบ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํารูปเล่ม ค่าธรรมเนียมการ
ตีพิมพ์ (page charge/open access) ค่าประกันภัย ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

โดยทุนประเภทน้ีไม่สนับสนุน ค่าซ่อมบํารุง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์/ค่าสอบเทียบเครื่องมือ 
ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายสําหรับอบรม/สัมมนา ยกเว้นการอบรม/สัมมนาดังกล่าวอยู่ในกระบวนการวิจัยของโครงการ เช่น 
การจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดสัมมนาระดมความคิด (ซึ่งค่าใช้สอยทั้งหมดต้องไม่เกิน 15% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
กรณีที่มีความจําเป็นให้เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป) 

1.4 หมวดค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือจัดซ้ือจัดหา หรือจ้างทําของเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร ของใช้ส้ินเปลือง หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า รวมทั้งส่ิงของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม ให้เบิกจ่ายตามจริง โดยอ้างอิงการแบ่งประเภทวัสดุของสํานัก
งบประมาณ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ ทั้งนี้ ค่าวัสดุให้รวมถึงค่าขนส่ง ค่าภาษี สําหรับวัสดุที่จัดซ้ือภายใต้โครงการวิจัยด้วย 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดวัสดุ ให้จ่ายตามความจําเป็นเหมาะสมสําหรับการดําเนินโครงการวิจัย
เท่าน้ัน และให้แจกแจงรายการวัสดุที่คาดว่าจะจัดซ้ือพอสังเขป ทั้งน้ี วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้องมีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 20,000 บาท 
และไม่เป็นวัสดุสําหรับการประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
20,000 บาท 

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ให้พิจารณาจากกระบวนการดําเนินการวิจัย
เป็นหลัก หากจําเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานให้แสดงเหตุผลความจําเป็นที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยทุนประเภทนี้
ไม่สนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่านํ้าบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ (โทรศัพท์พ้ืนฐานและโทรศัพท์เคล่ือนที่)  

1.6 หมวดค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยเหมารวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งครุภัณฑ์ ควบคุมอัตราค่าครุภัณฑ์ 
ไม่เกิน 20% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

กรณีที่โครงการมีความจําเป็นจะต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์ ให้หัวหน้าโครงการดําเนินการดังน้ี 
1. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1 ชุดต่อรายการ  
2. จัดหาใบเสนอราคา จํานวน 1 บริษัทต่อรายการ  
3. นําส่งเอกสารในข้อ 1 และ 2 มายังงานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย เพ่ือตรวจสอบและเสนอ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่านศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล  
หมายเหตุ โครงการจะต้องดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามรายการและคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
เท่านั้น  

การจัดหาวัสดุ ค่าใช้สอย และครุภัณฑ์ ที่มิได้กําหนดในข้อ 13(4) ข้อ 13(5) และข้อ 13(6) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560 ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
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กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สําหรับกรณีที่นักวิจัย
ได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หรือประกาศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 2. กรณีมีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดที่เป็นสาระสําคัญในโครงการและหรือวงเงินหมวดงบประมาณ
ของโครงการ สามารถเปล่ียนแปลงได้เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การดําเนินการของโครงการวิจัย โดยจะต้องเสนอขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงเข้ามายังมหาวิทยาลัย และการเปล่ียนแปลงวงเงินหมวดงบประมาณของโครงการต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวดที่รับ
โอน ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามที่ระบุในสัญญารับทุน  

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกี่ยวข้องกับหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และหมวด
ครุภัณฑ์ให้หัวหน้าโครงการจัดทําคําเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลผา่นส่วนงานมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอขออนุมัติไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทั้งน้ี การขอเปล่ียนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับหมวด
ครุภัณฑ์ ผู้รับทุนจะต้องนําส่งเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ผู้ให้ทุนหรือ สกสว. ร้องขอ แล้วแต่กรณีด้วย 

3. กรณีมีเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการ จะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการให้แก่มหาวิทยาลัย 


