แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย
กำรเบิกจ่ำยทุนอุดหนุนกำรวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน และกองทุน
วิจัย ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย ลงวันที่
31 พฤษภำคม 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป มีวิธีดำเนินงำนดังนี้
1. เมื่อผู้วิจัยได้รับทรำบประกำศรำยชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจำกมหำวิทยำลัยแล้ว ให้ ดำเนินกำรจัดทำ
สัญญำรับทุนวิจัย จำนวน 3 ชุด ติดอำกรแสตมป์ชุดละ 1 บำท พร้อมลงนำมผู้รับทุน และแนบโครงร่ำงงำนวิจัยที่
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุน จำนวน 3 ชุด พร้อมลงนำมมุมล่ำงขวำทุกหน้ำ
2. สถำบันวิจัยและพัฒนำดำเนินกำรเพื่อเสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงนำมในฐำนะผู้ให้ทุน
3. สถำบันวิจัย และพัฒ นำจัดเก็บต้นฉบับสัญ ญำรับทุน และจัดส่ง สัญ ญำคู่ฉบับ ให้นักวิจั ยเก็บไว้เป็ น
หลักฐำนกำรรับทุน และส่งให้คณะหรือหน่วยงำนต้นสังกัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนอีกหนึ่งชุด
4. กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย งวดที่ 1 เบิกได้ไม่เกินร้ อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดตำมสัญญำทุน
โดยใช้ใบสำคัญรับเงิน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัวพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำเนำสัญญำรับทุนวิจัย แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย งวดที่ 1 และหลักฐำนกำรสมัคร Google scholar เป็น
หลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย
5. กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย งวดที่ 2 เบิกได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ตำมสัญญำทุน
โดยใช้ใบสำคัญรับเงิน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรประจำตัวพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำเนำสั ญ ญำรั บ ทุ น วิจั ย แบบฟอร์ ม กำรเบิ ก จ่ ำยทุ น วิ จั ย งวดที่ 2 แบบฟอร์ม กำรเบิ ก จ่ ำยทุ น วิ จั ย งวดที่ 1
(พร้อมหลักฐำนกำรจ่ำยเงินทั้งหมด) และแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย เป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย
6. กำรเบิกจ่ำยทุนวิจัย งวดที่ 3 เบิกส่วนที่เหลือของวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ตำมสัญญำทุน โดยใช้
ใบส ำคั ญ รับ เงิน ส ำเนำบั ต รประจ ำตัว ประชำชน บั ต รข้ ำรำชกำรหรือ บั ตรประจ ำตั วพนั ก งำนมหำวิท ยำลั ย
สำเนำสั ญ ญำรับ ทุ น วิ จัย แบบฟอร์ม กำรเบิ ก จ่ำ ยทุ น วิ จัย งวดที่ 3 แบบฟอร์ ม กำรเบิ ก จ่ ำยทุ น วิจั ย งวดที่ 2
(พร้อมหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ทั้ งหมด) และรำยงำนวิจัยฉบับ สมบู รณ์ ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบรูปเล่ม รำยงำนแล้ ว
จำนวน 3 เล่ม พร้อมไฟล์บรรจุในซีดี เป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำย
หมำยเหตุ 1. กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำรับทุน อำทิ เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรวิจัย กำรเปลี่ยนแปลงนั กวิจัยหรือหัวหน้ ำ
โครงกำรวิจัย กำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้นักวิจัยเสนอขออนุมัติผ่ำนสถำบันวิจัยและพัฒนำเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว
นำเสนออธิกำรบดีหรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ
2. สถำบันวิจัยและพัฒนำอำจมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยโดยกำรเชิญนักวิจัยมำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
พร้อมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำให้คำแนะนำระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรวิจัย
3. ภำยหลังจำกกำรดำเนินโครงกำรวิจัยแล้ วเสร็จ สถำบันวิจัยและพัฒนำจะส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยทั้งหมดคืนให้กับ
นักวิจัยเพื่อเก็บไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี เพื่อรับกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินหรือมหำวิทยำลัย
4. ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือนักวิจัยได้ทำงเว็บไซต์สถำบันวิจัยและพัฒนำ www.research.cmru.ac.th
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1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร

-วิทยำกรเป็นข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรบำนำญหรือ
บุคลำกรหน่วยงำนของรัฐไม่เกิน 600 บำท/ชั่วโมง
-วิทยำกรที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร (เอกชน) ไม่เกิน
1,200บำท/ชั่วโมง

1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
1.1 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยำกร
1.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
1.3 หนังสือเชิญวิทยำกร/แบบตอบรับ
1.4 กำหนดกำรอบรม

2. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม (โครงกำร
ต้องสัมพันธ์กับกำร
เบิกจ่ำย)

อำหำรกลำงวัน
จัดในหน่วยงำนรำชกำร ไม่เกิน 80 บำท/มื้อ
จัดในสถำนที่เอกชน ไม่เกิน 300 บำท/มื้อ
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
จัดในหน่วยงำนรำชกำร ไม่เกิน 25 บำท/มื้อ
จัดในสถำนที่เอกชน ไม่เกิน 50 บำท/มื้อ

2. ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2.1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน)
2.3 กำหนดกำร
2.4 ลำยมื อชื่ อ ผู้ เข้ ำร่ว มกำรประชุ ม /
ฝึกอบรม *กรณีเลี้ยงเฉพำะอำหำรว่ำงให้
ลงลำยมื อ ชื่ อ เพี ย งช่ อ งเดี ย ว กรณี เลี้ ย ง
อำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันให้ลงลำยมือ
ชื่อ 2 ช่อง

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำที่พัก
ไปรำชกำร (ค่ำที่พัก)
1. นอนเดี่ยวไม่เกิน 1,500/คน/วัน
2. นอนคู่ไม่เกิน 850/คน/วัน
3. เหมำจ่ำย 800/คน/วัน

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรค่ำที่
พัก
3.1 รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
3.2 ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำที่พักและ
ใบแจ้งรำยกำรเข้ำพักของโรงแรม
ใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงินกรณี
เบิกค่ำที่พักแบบเหมำจ่ำย
3.3 คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร
3.4 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
*กรณีเบิกค่ำเช่ำที่พักเกินกว่ำอัตรำที่
ระเบียบกำหนด ต้องได้รับอนุญำตจำก
อธิกำรบดี

4. กำรเดิน ทำงไปรำชกำร กิโลเมตรละ 4 บำท
(โดยรถยนต์ส่วนบุคคล)

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
4.1 รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
4.2 ใบรับรองแทนใบส ำคัญ รับ เงินคิ ด
ตำมระยะทำงกิโลเมตรละ 4 บำท
4.3 ค ำสั่ งเดิ นทำงไปรำชกำรต้องระบุ
กำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัว
4.4 หนังสือเชิญ/กำหนดกำรประชุม
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5. กำรเดินทำงไปรำชกำร ตำมที่จ่ำยจริงและประหยัด
(โดยรถโดยสำรประจำทำง)

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
5.1 รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
5.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
5.3 คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร
5.4 หนังสือเชิญ/กำหนดกำรประชุม

6. กำรเดินทำงไปรำชกำร
(โดยเครื่องบิน)
*ต้องมีเหตุผลควำมจำเป็น
และได้รับอนุญำตหรือมี
คำสั่งจำกอธิกำรบดี

ตำมที่จ่ำยจริง ชั้นประหยัด

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
6.1 รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร
6.2 ใบเสร็จรับเงิน
6.3 รำยกำรแสดงเที่ยวบิน (Itinerary)
6.4 คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร
6.5 เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ค่ ำจ้ ำ งเห ม ำรถยน ต์
(พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และ
พนักงำนขับรถ)
* ไม่ส ำมำรถเบิก ค่ำน้ำมั น
เชื้อเพลิงต่ำงหำกได้

-รถปรับอำกำศไม่น้อยกว่ำ 40 ที่นั่ง 13,000 บำท 7. ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์
-รถปรับอำกำศไม่น้อยกว่ำ 24 ที่นั่ง 8,000 บำท
7.1 สัญญำจ้ำงเหมำพร้อมติดอำกรแสตมป์
(1,000 บำท ต่อ 1 บำท เศษให้ปัดขึ้น)
-รถปรับอำกำศไม่น้อยกว่ำ 10 ที่นั่ง 3,500 บำท
7.2 ใบสำคัญรับเงิน+สำเนำบัตรประชำชน
-รถธรรมดำไม่น้อยกว่ำ 50 ที่นั่ง ไม่เกิน 8,000บำท
7.3 รำยกำรจดทะเบียนรถยนต์
-รถธรรมดำไม่น้อยกว่ำ 40 ที่นั่ง ไม่เกิน 6,000บำท
7.4 ตำรำงกรมธรรม์ที่ระบุควำมคุ้มครอง
-รถธรรมดำไม่น้อยกว่ำ 10 ที่นั่ง ไม่เกิน 2,000บำท
7.5 สำเนำใบขับขีผ่ ู้ขับรถ
(ตำมประกำศ เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรถยนต์โดยสำร
ลว.23 พ.ย. 59)
7.6 คำสั่งเดินทำงไปรำชกำร

8. กำรจ้ำงเหมำบริกำร
(ตำมประกำศกระทรวง
กำรคลัง), จ้ำงทำของ
(ตำมระเบียบพัสดุ)

ตำมประกำศกระทรวงกำรคลังและระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ

9. ค่ำจ้ำงเก็บข้อมูล
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
วิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล
(Data Processing) ฯลฯ

8. กำรจ้ำงเหมำบริกำร จ้ำงทำของ
8.1 ใบเสนอรำคำ (5,000 บำท ขึ้นไป)
8.2 ใบสั่งจ้ำง (10,000 บำทขึ้นไป พร้อม
ติดอำกรแสตมป์
8.3 ใบเสร็ จ รั บ เงิน หนั ง สื อ ส่ ง มอบงำน
หรือใบสำคัญรับเงิน
8.4 ภำพประกอบ *ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ
แผนงบประมำณโครงกำรวิจัย
9. ค่ำจ้ำงเก็บข้อมูล วิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล
9.1 ใบสำคัญรับเงิน
9.2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
9.3 ใบเสนอรำคำ (5,000 บำท ขึ้นไป)
9.4 ใบสั่งจ้ำงตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป
พร้อมติดอำกรแสตมป์
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ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ

10. ค่ำวัสดุ
10.1 ใบเสนอรำคำ (กรณี 5,000 บำท ขึ้นไป)
10.2 ใบสั่งซื้อ (กรณีเกิน 10,000 บำท)
10.3 คู่เทียบ กรณีซื้อเกิน 30,000 บำท
10.4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน
10.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน)
10.6 รูปภำพประกอบ

11.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่น ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ
1. ค่ำจ้ำงถ่ำยภำพวิดีทัศน์
2. ค่ ำ จ้ ำ งพิ มพ์ เอกส ำร
พร้อมเข้ำเล่ม
3. ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
(เป็นชุด) ฯลฯ

11.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
11.1 ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน
11.2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(กรณีใช้ใบสำคัญรับเงิน)
11.3 ใบเสนอรำคำ (กรณี 5,000 บำท ขึ้นไป)
11.4 ใบสั่งจ้ำง (กรณีเกิน 10,000 บำท

12. ค่ำตอบแทนนักวิจัยไม่
เกินร้อยละ 20 ของเงินทุน
ทีไ่ ด้รับ และ ค่ำบำรุง
มหำวิทยำลัยร้อยละ 5
(เฉพำะเงินแผ่นดิน)

12. ค่ำตอบแทนนักวิจัย
12.1 บันทึกขอส่งรำยงำนกำรวิจัยและขอ
อนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ำย
12.2 เอกสำรขออนุญำตเบิกเงิน (เฉพำะเงิน

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน
กำรวิจัย ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2561

แผ่นดิน)

12.3 ใบสำคัญรับเงิน
12.4 สำเนำบัตรประชำชน
12.5 สำเนำสัญญำรับทุน
12.6 แบบฟอร์ ม กำรเบิ ก จ่ ำ ยทุ น อุ ด หนุ น
กำรวิจัย งวดที่ 2 (ฉบับแนบฎีกำ) และงวดที่ 3

12.7 เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. ค่ ำ จ้ ำ งผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ตำมประกำศ ก.พ. หรือแล้วแต่กรณี
รำยเดื อ น (ตำมประกำศ
ก.พ.)

13. ค่ำจ้ำงผู้ช่วยนักวิจัย
13.1 สัญญำจ้ำง (ติดอำกรแสตมป์ 1 บำท)
13.2 ใบสำคัญรับเงิน รำยเดือน
13.3 สำเนำบัตรประชำชน รำยเดือน
13.4 ใบลงเวลำปฏิบัติงำน รำยเดือน

รวบรวมและจัดทำโดยนำงสำวกรรณิกำ ซำซง
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

