
ล ำดับ ประเภทรำยจ่ำย รำยกำร cmmt item no. cmmt item หมำยเหตุ

1
งบค่าจ้างและค่าตอบแทน 
(เข้าระบบ payroll)

1.1
ค่าตอบแทน (หัวหน้า
โครงการและทีมวิจัย)

ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ 5203029990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร payroll
ค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัย บุคลากรภายใน ม.มหิดล 5203029990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร payroll
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ บุคลากรภายใน ม.มหิดล 5203029990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร payroll
ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ บุคลากรภายใน ม.มหิดล 5203029990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร payroll

1.2
ค่าจ้างบุคลากร (จ้าง 
Full-time)

ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว payroll

ค่าจ้างผู้ประสานงานแผนงาน 5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว payroll

1.3
ค่าใช้สอย (ประกันสังคม
นายจ้างสมทบ)

ค่าประกันสังคมนายจ้างสมทบ 5205010040 เงินสมทบประกันสังคม payroll

2
ค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัย

บุคคลภายนอก ม.มหิดล (เข้า
ระบบ AP)

ค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัย บุคลากรภายนอก 5203020110 ค่าตอบแทนอื่นของบุคลากรข้ามส่วนงาน AP
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ บุคลากรภายนอก 5203020110 ค่าตอบแทนอื่นของบุคลากรข้ามส่วนงาน AP
ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ บุคคลภายนอก 5203020110 ค่าตอบแทนอื่นของบุคลากรข้ามส่วนงาน AP

เอกสำรอ้ำงอิงกำรจ ำแนกหมวดงบประมำณโครงกำรวิจยั
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3
งบด าเนินงานโครงการ (เข้า

โครงการ)

3.1
ค่าใช้สอย (กรณีจ้างนักศึกษา

ผู้ช่วยวิจัย)

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย (กรณีจ้างนักศึกษา) (Wages)/ค่าจ้างเหมาบริการตามวัตถุประสงค์ของงาน 5302020040 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย

3.2 ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการตามวัตถุประสงค์ของงาน 5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์,การแพทย์ 5302010040 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทย,์ การแพทย์
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการ 5302010020 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค
ค่าเช่ารถรวมน้ ามันเชื้อเพลิง 5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ
ค่าเช่ารถ 5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ
ค่าที่พัก 5304010020 ค่าที่พักในประเทศ
ค่ารถสาธารณะ 5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ
ค่าต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 5304010040 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินในประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอบทความทางวิชาการ: ค่าลงทะเบียนงานประชุมทางวิชาการ 5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอบทความทางวิชาการ: ค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 5302040010 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา/ประชุม/อบรม/ให้ความรู้ 5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าอาหารกลางวัน 5302080020 ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน
ค่าอาหารว่าง 5302080020 ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน
ค่าจัดสถานที่ 5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเช่าสถานที่ 5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเบี้ยเล้ียง (ส าหรับผู้อื่นที่ไม่ใช่ทีมวิจัย) 5304010010 ค่าเบี้ยเล้ียงในประเทศ
ค่าเบี้ยเล้ียงต่างประเทศ 5304010050 ค่าเบี้ยเล้ียงต่างประเทศ
ค่าที่พักต่างประเทศ 5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ
ค่าเดินทางต่างประเทศ เช่น ค่าแท็กซ่ี 5304010070 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ
ค่าต๋ัวเคร่ืองบินต่างประเทศ 5304010080 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินต่างประเทศ
ค่าขนส่งโดยบริษัทเอกชน เช่น KERRY, FedEx, Messenger, DHL ฯลฯ 5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าเสียเวลา/ค่าสมนาคุณผู้เข้าร่วมวิจัย, ผู้ให้ข้อมูล, วิทยากร 5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น
ค่าจัด work shop 5302040010 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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ค่าใช้จ่ายอื่น 5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้สอยอื่น 5302999990 ค่าใช้สอยอื่น

3.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ค่ายา 5303010220 ค่าวัสดุยา 
ค่าเวชภัณฑ์ 5303010230 ค่าเวชภัณฑ์
ค่าวัสดุทันตกรรม 5303010240 ค่าวัสดุทันตกรรม
ค่าบรรจุภัณฑ์ 5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง 5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง
ค่าวัสดุอาหารสัตว์ 5303010120 ค่าวัสดุอาหารสัตว์
ค่าวัสดุเล้ียงสัตว์ 5303010190 ค่าวัสดุเล้ียงสัตว์

ค่าวัสดุส านักงาน 5303010010 ค่าวัสดุส านักงาน

ค่าวัสดุเกษตร 5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร

ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพ์ 5303010080 ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและส่ิงพิมพ์
ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าพิมพ์เอกสาร/ค่าจัดท า
รายงานหรือรูปเล่มเอกสาร

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5303010030 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุก่อสร้าง 5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุง/ก่อสร้าง
ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ โฆษณาและเผยแพร่ 5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าล้างอัดรูป, ค่าจัดท าโปสเตอร์

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย

ค่าวัสดุกีฬา 5303010100 ค่าวัสดุกีฬา
ค่าวัสดุเคร่ืองดนตรี 5303010210 ค่าวัสดุเคร่ืองดนตรี
ค่าของที่ระลึก 5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก

3.4 ค่าใช้สอย (กรณี Subcontract)
สัญญา Subcontract /ค่าจ้างเหมาบริการตามวัตถุประสงค์ของงาน 5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

3.5
หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่า

สาธารณูปโภค)
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรสาร, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 5304020050 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
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ค่าบริการโทรศัพท์ (บ้าน/ส านักงาน) 5304020030 ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ (รายเดือน/เติมเงิน) 5304020060 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่
ค่าบริการไปรษณีย์ 5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง

4 งบลงทุน
4.1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1503010010 ครุภัณฑ์ส านักงาน
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1503020010 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 1503050010 ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1503070010 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1503030010 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและส่ือสาร
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1503090010 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิซ์อฟท์แวร/์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1505020010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 อื่นๆ (ค่า Overhead)
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน) 
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