
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

ณ  ห้องประชุมเอื้อง ชั้น 3

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประจ าปีงบประมาณ 2562
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ขอแสดงความยนิดกีับนักวิจัยส านักดจิิทัลเพื่อการศึกษา
ทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562

ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จในการด าเนนิ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลยัและ
ประเทศชาตติ่อไป

พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกท่านด าเนิน
โครงการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา



www.themegallery.com

หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยเงินทุนวิจัย เป็นไปตาม

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ฯลฯ

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2561 ฯลฯ

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิเรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนนุทุนอุดหนุนการวิจัยใน
ภาครัฐและภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายทุนวิจัย
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หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

1.  การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (เหมาจ่าย)

ต าแหน่ง อัตรา
(บาท/วัน/คน)

-อธิการบด,ี รองอธิการบดี
-คณบด,ี ผู้อ านวยการสถาบัน-ส านัก
-ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
-ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์
-ผู้ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญขึน้ไป

270

-ผู้ช่วยอธิการบดี
-ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์
-ผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา

240



www.themegallery.com

การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเข้าเกณฑ์ 270 บาท)

*  ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ  จ่าย 270 บาท / วัน / คน

* จัดอาหารให้ 1 มื้อ จ่ายไม่เกิน 180 บาท / วัน / คน

* จัดอาหารให้ 2 มื้อ จ่ายไม่เกิน 90 บาท / วัน / คน

การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีเข้าเกณฑ์ 240 บาท)

*  ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ  จ่าย 240 บาท / วัน / คน

* จัดอาหารให้ 1 มื้อ จ่ายไม่เกิน 160 บาท / วัน / คน

* จัดอาหารให้ 2 มื้อ จ่ายไม่เกิน 80 บาท / วัน / คน

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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1.  การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ต่อ)

อัตราค่าเช่าที่พัก

อัตรา (พักเดี่ยว)
(บาท/วัน/คน)

อัตรา (พักคู)่
(บาท/วัน/คน)

เหมาจ่าย
(บาท/วัน/คน)

1,500 850 ไม่เกิน 800

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

แบบฟอร์มการเบิกค่าทีพ่ักแบบเหมาจ่าย วันละ ไม่เกนิ 800 บาท ต่อคน***

ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าที่พักแบบเหมาจ่าย.doc
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Company Logo

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่

1. รายงานการเดนิทางไปราชการ

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษ/ีค่าที่พักและแบบรายการเขา้พัก 
(FOLIO) / ค าสั่งเดินทางไปราชการ

3. กรณีเดินทางโดยเครื่องบนิใช้ใบเสรจ็รบัเงินจากสายการบนิหรือ
ตัวแทน พร้อมแนบรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary)

4. กรณีเดินทางโดยรถประจ าทางใช้ใบรบัรองแทนใบเสร็จรบัเงินค่า
พาหนะประจ าทาง

5. กรณีโดยสารรถประจ าทาง รถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่
จ่ายจริง โดยประหยัด

ฟอร์มไปราชการ.doc
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Company Logo

1.  การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ต่อ)

อัตราค่าพาหนะรับจ้าง

กรณี อัตราการเบิกจ่าย

*กรณีเดินทางจากมหาวิทยาลัยหรอื
บ้านพักไปสถานีขอส่งหรือสนามบินใน
จังหวัดเชียงใหม่

-ให้เบิกตามความเป็นจรงิไม่เกินเที่ยวละ
200 บาท 
-เบิกได้ไม่เกิน 2 เที่ยว

*กรณีเดินทางในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล

-ให้เบิกตามความเป็นจรงิไม่เกินเที่ยวละ
350 บาท 
-เบิกได้ไม่เกิน 2 เที่ยว

*กรณีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ 
จังหวัดที่มี่เขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรอื
เดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพฯ

-ให้เบิกตามความเป็นจรงิไม่เกินเที่ยวละ
500 บาท 
-เบิกได้ไม่เกิน 2 เที่ยว

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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1.  การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ต่อ)

 ค่าจ้างเหมาบรกิารยานพาหนะ เบิกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นและประหยัด

1. ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดยมืจากส่วนราชการ เบกิค่า
น้ ามันเท่าที่จ่ายจริง โดยให้ขออนุญาตจากอธิการบดี (ค าสั่ง)

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก่อนทุกคร้ัง

2.    กรณจี้างเหมายานพาหนะ (รถตู้ ไม่เกิน 3,500 บาทรวมน้ ามัน
เชื้อเพลิง / วัน / คัน) ตามความเหมาะสมของระยะทาง

3.   กรณใีช้ยานพาหนะส่วนตัว ก็ต้องขออนุญาตจากอธิการบดีฯ เบกิ
ได้ไม่เกนิ กม.ละ 4 บาท  (แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบส าคัญรับเงินค่าพาหนะ)

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(เบิกค่าน้ำมันรถยนต์).doc
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1.  การเบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ (ต่อ)

 ค่าจ้างเหมาบรกิารรถยนต์โดยสาร ตามความจ าเป็นและประหยัด
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบรกิารรถยนต์โยสาร    

ลงวันที่ 23 พ.ย.2559)

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

รถยนต์ ความจุไม่น้อยกว่า คันละไม่เกิน หมายเหตุ

ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง 3,500 บาท พร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น 
ค่าตอบแทน
และค่าที่พัก
ของคนขับ

24 ที่นั่ง 8,000 บาท

40 ที่นั่ง 13,000 บาท

ธรรมดา 10 ที่นั่ง 2,000 บาท

40 ที่นั่ง 6,000 บาท

50 ที่นั่ง 8,000 บาท
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์

1. ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด / ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน

2. ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. ส าเนารายการจดทะเบียนและรายการเสียภาษี/ป้ายวงกลม

4. ส าเนาใบเสร็จรับเงินกรมธรรม์ประกนัภัย

5. สัญญาจ้างเหมารถยนต์* พร้อมติดอากรแสตมป์ (1,000 บาท : 1 บาท)

6. ส าเนาค าส่ังไปราชการ และหนังสอืท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อตรวจพบ : 1. ลืมแนบค าสั่ง 2. ลืมติดอากรแสตมป์ 3. รายละเอียดไม่ครบ 
เช่น จ านวนวันไม่ตรงกับค าสั่ง, พยาน, จ านวนผู้เดินทางกับจ านวนรถ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ต้นแบบสัญญาจ้างเหมารถยนต์.doc
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2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

แบ่งตามประเภทการฝึกอบรม ดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ประเภทของการ
ฝกึอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมเกนิกึ่งหนึ่งเป็น 
บุคลากรของรัฐ

ประเภท ก -ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
-วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
-บริหาร ระดับต้นและระดบัสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า

ประเภท ข -ทั่วไป ระดับปฏิบัตงิาน ช านาญงานและอาวุโส
-วิชาการดับปฏบิัตกิาร ช านาญการและช านาญการพิเศษ
-อ านวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่า

บุคคลภายนอก -ผู้เข้าอบรมเกนิกึ่งหนึ่ง มใิช่ บุคลากรของรัฐ
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2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝกึอบรม สัมมนา (ต่อ)
(ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

1) ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด / ใบส าคัญรับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน

2) รายชื่อและลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามจ านวนมื้อ

3) ก าหนดการฝึกอบรม

4) ส าเนาหนังสือที่เกี่ยวข้องหรือโครงการ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝกึอบรม สัมมนา (ต่อ) 
(ค่าตอบแทนวิทยากร)

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิ / งบประมาณอื่น ๆ

วทิยากร ประเภท ก ประเภท ข และบุคลากร
ภายนอก

วิทยากรเป็น
บุคลากรของรัฐ

ไม่เกนิชั่วโมงละ 800 บาท ไม่เกนิชั่วโมงละ 600 บาท

วิทยากรมิใช่
บุคลากรของรัฐ

ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

1) ใบส าคัญรับเงินส าหรับวทิยากร พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ

2) ส าเนาหนังสือเชญิเป็นวิทยากร

3) หนังสือตอบรับการเป็นวทิยากร

4) ส าเนาหนังสือที่เก่ียวข้องและก าหนดการ

1. แบบบรรยาย  เบกิได้ไม่เกนิ 1 คน/ชั่วโมง

2. แบบอภิปราย / เสวนา เป็นคณะ  เบิกได้ไม่เกิน 5 คน /ชั่วโมง

3. แบบแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต,ิกิจกรรม เบกิได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน /ชั่วโมง/กลุ่ม

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ใบสำคัญรับเงินแบบใหม่.doc
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2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝกึอบรม สัมมนา (ต่อ) 

อัตราค่าเช่าที่พักในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

***เบิกเหมาจ่ายไม่ได้***

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ประเภทของการ
ฝกึอบรม

อัตราค่าเช่าที่พัก
พักคนเดียว

อัตราค่าเช่าที่พัก
พักคู่

ประเภท ก ไม่เกนิ 2,400 บาท ไม่เกนิ 1,300 บาท

ประเภท ข ไม่เกนิ 1,450 บาท ไม่เกนิ 900 บาท

บุคคลภายนอก ไม่เกนิ 1,200 บาท ไม่เกนิ 750 บาท
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4.  การเบิกจ่ายค่าวัสดุ / ค่าจ้าง รายละเอียดต้องครบถ้วนและถูกต้อง 
1) ระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษขีองผู้ขาย

2) ระบุค าว่า “ใบเสร็จรับเงิน”, “บลิเงินสด”

3) ระบุเลขที่ เล่มที่ ของใบเสร็จรับเงิน / บลิเงินสด***ความรุนแรงระดับ 7

4) ระบุช่ือโครงการวิจัยฯ และที่อยู่ของมหาวิทยาลัย***ความรุนแรงระดับ 7

5) ระบุรายการวัสดุ ราคาต่อหน่วย ราคารวม***ความรุนแรงระดับ 6

6) ระบุ วันที่ และ ลายมือชื่อผู้รับเงิน***ความรุนแรงระดับ 8

หมายเหตุ : 1. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้เบิกค่าใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน 
(ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น) 

2. ขออนุเคราะห์นักวิจัยศึกษาระเบียบว่าด้วยพัสดุ กรณีซื้อวัสดุที่อยู่ในหมวด
ครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองบันทึกเสยีง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เข้าข่ายเป็นครุภัณฑ์

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุ

1) ใบเสนอราคา กรณซีื้อวัสดุตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้หากเกนิ 
15,000 บาท ขึ้นไปต้องมีคู่เทียบอย่างน้อย 2 ราย

2) ใบสั่งซื้อ กรณซีื้อเกนิ 10,000 บาท ขึ้นไป 

3) ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด / ใบส่งของ ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษขีองผู้ขาย

4) กรณซีื้อจากร้านที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด ให้ใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้ซ้ือ

5) โปรดอย่าลืมใส่วันที่ของทุกเอกสารด้วยค่ะ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ต้นแบบใบสั่งซื้อ.doc
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างและค่าใช้สอยต่าง ๆ

1) ใบเสนอราคา กรณซีื้อวัสดุตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้หากเป็น
การจ้างเกิน 15,000 บาท ขึ้นไปต้องมีคู่เทียบอย่างน้อย 2 ราย***

2) ใบสั่งจ้าง กรณจี้างเกนิ 10,000 บาท ขึ้นไป พร้อมติดอากรแสตมป์ 
1,000 บาท : 1 บาท***

3) ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์            
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษขีองผู้ขาย

4) กรณจี้างบุคคลธรรมดา ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับจ้าง

5) โปรดอย่าลืมใส่วันท่ีของทุกเอกสารด้วยค่ะ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)

ต้นแบบใบสั่งจ้าง.doc
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5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้วจิัยและผู้ให้ข้อมูลและอื่น ๆ

1) การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุการวิจัย

(31 พฤษภาคม 2561)

2) ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัยหรือนักวจิัยโครงการละไม่เกิน ร้อยละ 20 ของ

งบประมาณที่ได้รับอนุมติั ให้เบกิในงวดท่ี 3

3)   เงินสมทบกองทุนวจิัย ร้อยละ 5 ให้เบิกในงวดที่ 3

4)   ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล ท่ีปรึกษาโครงการ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือวจิัย ให้ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางฯ (ตามประกาศ วช. 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา)

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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5.  การเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะผู้วจิัยและผู้ให้ข้อมูลและอื่น ๆ (ต่อ)

5)   กรณีนักวิจัยต้องการเปล่ียนแปลงแผนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ต้องท า
บันทกึขออนุญาตจากอธิการบดี (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
จากเว็บไซต์สถาบันวจิัยและพัฒนา)

6) นักวิจัยต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเบิกจ่ายให้ตรงกับท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณในโครงร่าง***

7) หากสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนนิงานวิจัยตามสัญญา ต้องท าบันทึก      
ข้อความขอขยายระยะเวลาในการด าเนินงานวจิัย โดยสามารถขยาย
ได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน

8) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและแบบฟอร์มต่าง ๆ มีการปรับปรุง
นักวิจัยโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน***

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)
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ประเด็นการตรวจพบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่ 

***กรณเีดินทางไปราชการที่เข้าข่ายการฝกึอบรม แต่เบกิ

ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย 

***กรณกีารเบกิจ่ายค่าพาหนะรับจ้างในอัตราเดยีวกัน

ทุกเส้นทาง ซึ่งมีลักษณะไม่ใช่การจ่ายจรงิ

***การเบกิค่าชดเชยน้ ามัน ผู้เดินทางไม่ได้รับการอนุญาต

จากผู้บังคับบัญชาก่อนการเดนิทางไปราชการ (ไม่มีในค าสั่ง)

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบกิจ่ายทุนวิจัย (ต่อ)



www.themegallery.com

กรณีพบข้อสงสัย โปรดติดต่อ 

ฆนธรส ไชยสุต (งานวิจัย) โทร. 5959
ณัฐญาย์ สมาเกตุ (งานวจิัย) โทร. 5958
อันสุดาร ี กันทะสอน (งานบริการวิชาการ) โทร. 5957
ประกายดาว  ไคร้มา (งานวิจัย) โทร. 5956
ศรัญญู มูลน้ า (งานวจิัย) โทร. 5956
กรรณิกา  ซาซง (งานการเงิน) โทร. 5955
วณีวัลยา  สุภาษา (งานธุรการ) โทร. 5950
ปรัชญา  ไชยวงศ์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โทร. 5950
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ด้วยความขอบคุณ

ตอบข้อซักถาม  / อภปิราย / หาข้อสรุป




