1

คูมือขั้นตอนการจัดการ
จัดซื้อจัดจางสําหรับงานวิจัย
งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และงบประมาณรายได
พ.ศ. 2563

(ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

คำนำ
คูมือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจางสําหรับงานวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและ
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สุดทายนีห้ วังวาคูมือนี้ จะเปนประโยชนกับผูรับทุนไมมากก็นอย
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คูมือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจางสําหรับงานวิจัย
งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และงบประมาณรายได พ.ศ. 2563
ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามหนัง สือเวียน
กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 เรื่องซอมความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพั สดุเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาหรือการใหบ ริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ขอ 1 กรณีที่นักวิจัยไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานผูใหทุนโดยตรง หรือผานหนวยงานตนสังกัดโดยมีความประสงคให
นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาดังกลาว มิใชกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผู
จัดซื้อจัดจาง จึงมิตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต
อยางใด
หลักการตามหนังสือดังกลาว ในการใชจายเงินของโครงการวิจัย ที่จัด สรรใหนัก วิจัย โดยตรงเพื่อให
เกิด ความคลอ งตัว และมีขั้น ตอนในการดํา เนิน การจัด ซื้อ จัด จา งที่เ กี่ย วขอ งกับ งานวิจัย ที่ชัดเจน ทั้งนี้
นักวิจัยยอมเปนผูรับผิดชอบ หากพบในภายหลังวามีการใชจายเงินโดยไมสมควร ดังที่ระบุในสัญญา วา “ผูรับ
ทุนจะตองใชเงินทุนวิจัยที่ไดรับการอนุมัติตามโครงการวิจัย เพื่อดําเนินการใหเ ปนไปตามวัตถุป ระสงคของ
โครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทานั้นและจะตองใชงบประมาณอยางประหยัด เหมาะสม และเป น ไปตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานการรับและการจายเงินใหถูกตองครบถวน โดยจัดเก็บฉบับจริง
(Hardcopy) ไวที่ผูรับทุน และ Scan เอกสารพรอมรูปภาพทั้งหมด (Soft Files) สงมอบใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 1 ชุด ในแตละงวดทุนวิจัย
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1. แนวทางในการบริหารการเงินโครงการวิจัย
ลัก ษณะการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนการใหทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และงบประมาณ
รายได จัดสรรใหนักวิจัยโดยตรง ซึ่งเขาหลักเกณฑไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามหนั งสือเวียนหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 เรื่องซอมความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองกองทุนเพื่อ
การวิจัย พ.ศ.2555 ขอ 18 (1) จึง ไดกําหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจางในงานวิจัย งบประมาณจากกองทุน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก และงบประมาณรายได ดังนี้
1.1 เงินงบประมาณของโครงการ ใหฝากในนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อโครงการวิจัย
“..ชื่อโครงการ..” และหามนําเงินฝากอื่นมาปะปน กับเงินในบัญชีนี้ ทั้งนี้หัวหนาโครงการอาจขออนุมัติเบิกเงินสด
มาเก็บรักษาไวเปนเงินทดรองจายปกติได จํานวนหนึ่ง เพื่อความคลองตัวในการทํางาน
1.2 บรรดาแบบพิมพ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่ใช ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย และ/
หรือโครงการกําหนด ในกรณีที่ไมมีแบบพิมพดังกลาว ใหอนุโลมใชแบบพิมพของทางราชการ
1.3 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ และการจัดจาง จะทําโดยวิธีใดก็ไดที่สะดวก รวดเร็ว และไดสิ่งของ ตรงตาม
ความตองการ โดยถือ หลัก ประหยั ด เป นผลดี ตอโครงการและไมขัด ตอระเบียบของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม สวนการควบคุมครุภัณฑ ใหเป็นไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.4 การเบิก จายตองมีห ลัก ฐานครบถวน โดยใชใบเสร็จ รับ เงินหรือใบสง ของ ถาเปนใบสงของให สง
ใบเสร็จรับเงินเมื่อไดจายไปแลว
1.5 เรื่องที่เสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจายเงินของโครงการ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา โครงการ
หรือผูที่หัวหนาโครงการมอบหมาย
1.6 การเบิก เงิน ใหมีผูรวมลงนามสั่ง จายอยางนอยสองในสาม โดยหนึ่งในจํานวนดังกลาวตอง เป ็น
หัวหนาโครงการ ยกเวนกรณีมีหัวหนาโครงการเปนผูสั่งจายเพียงผูเดียว
1.7 การเดิ นทางไปราชการ เพื่ อทํา งานวิจัย ในโครงการ ใหขออนุญ าตต อ มหาวิท ยาลั ย ส วนอั ตรา
คาใชจายในการเดินทาง ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.8 ควรจั ดให มีร ะบบควบคุม ยอดคา ใชจ ายเปน รายกิจ กรรมหรื อโครงการยอ ย ตามแบบฟอร ม ที่
สถาบันวิจัย และพัฒนากําหนดเพื่อติดตามการใชจายในเงินแตละหมวดใหเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว
1.9 จัดทําบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจายใหเรียบรอยเปนระบบ และพรอมที่จะให ตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา
1.10 จัดทํารายงานการเงินและนําเสนอตอกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย ตามที่ ระบุไวในสัญญารับทุน
วิจัย โดยมีรายละเอียดตามที่สถาบันวิจัย และพัฒนากําหนด
1.11 ในกรณีที่ขอความในระเบีย บ หรือคา ใชจา ยในโครงการวิจ ัยของผูรับ ทุน ขัดแยง กับ ระเบีย บ
และหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยใหใชหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย หรือใหทําความตกลงกับมหาวิทยาลัยฯ เปนกรณี
ไป
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2. การเปิดบัญชีโครงการ
1. โครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก และงบประมาณรายไดที่ไดรับจัดสรรเงินมากกวา 100,000 บาท ขึ้นไป ผูรับทุนจะตองเปดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยไวกับธนาคารกรุงไทย และเปดบัญชีในนามของนักวิจัยที่ลงนามในสัญญารับทุนวิจัย ทั้งนี้
เพื่อใหเปนบัญชีเฉพาะโครงการเทานั้น และมีผูมีอํานาจสั่งจายตามที่ระบุไวในสัญญารับทุน
2. โครงการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก และงบประมาณรายได ที่ไดรับจัดสรรเงินไมเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป ผูรบั ทุนไมตองเปดบัญชีตามขอ 1
3. หลังจากเปดบัญชีกรุงไทยเรียบรอยแลว ใหนักวิจัยทําบันทึกขอความถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา
ยืนยันวานักวิจัยจะใชบัญชีกรุงไทยออมทรัพยที่เปดตามขอ 1 เปนบัญชีสําหรับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยที่
ไดรับจัดสรรเทานั้น พรอมแนบสําเนาหนาบัญชีดังกลาวดวย
4. เมื่อดําเนินการโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลวใหดําเนินการปดบัญชี และหากมีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
คงเหลือใหดําเนินการสงคืนใหมหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ใหทําบันทึกขอความแจงสถาบันวิจัยและพัฒนาวามีการปด
บัญชีเรียบรอยแลว
3. การจายเงิน
3.1 การใชจายเงินโครงการวิจัยที่ไดรับจัดสรรตองใชจา ยเงินตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
3.2 การจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ การจายเงินดวยวิธีนี้เปนการจายเงินที่สะดวกที่สุด
ในแงของการจัดการเงิน กลาวคือ
 ทราบจํานวนเงินและผูรับเงินแนนอนลวงหนากอนที่จะจายเงิน (ไมยุงยากเรื่องเงินเหลือจาย
หรือเงินไมพอจาย)
 ไดรับของหรือไดรับบริการกอน แลวจึงคอยจายเงิน
 ไดรับใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินครบถวนทันที
 นักวิจัยไมจําเปนตองถือเงินสด (สามารถออกเช็คสั่งจายใหกับผูรับเงินโดยตรง)
เช น ต อ งการจะจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ นการทดลองอย า งหนึ่ ง ผู วิ จั ย ก็ จ ะไปสอบถามราคา และ
รายละเอียดจากผูขาย (และขออนุมัติจากหัวหนาโครงการตามแนวปฏิบัติในโครงการนั้น) เมื่อเห็นสมควรแลวตก
ลงซื้อ โดยใหผูขายนําของมาสง และนําใบสงของ หรือใบเรียบเก็บเงินหรือใบเสร็จรับ เงินมาดวย นัก วิจัยก็จ ะ
จายเงินตามจํานวนในใบสงของหรือใบเสร็จรับเงินนั้นใหกับผูขาย หลังจากที่ผูรับของหรือกรรมการผูรับของไดลง
นามตรวจรับหรือยืนยันการรับของแลว
3.3 การจา ยวงเงินสดย อย เพื่อไวใชจายในโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการใชจาย สำหร ับ
คาใชจายที่ควรจายจากเงินสดยอย ควรเป็นกรณีตอไปนี้
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 เป็นหนี้ที่ตองชำระดวยเงินสด ซึ่งเจาหนี้ไมยอมรับชำระหนี้ดวยเช็ค
 เป็นการจายตามการสั่งซื้อสินคาที่มีราคาไมเกิน 5,000 บาท
ตองมีหลักฐานการรับเงิน เปนใบเสร็จรับเงิน บิล เงินสด หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบรับ รอง
แทน ใบเสร็จประกอบการจายเงินทุกครั้ง

4. เกณฑในการใชจายเงิน
4.1 หมวดคาตอบแทน
โครงการวิจัย งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณวิจัยจากแหลงทุ น
ภายนอก และงบประมาณรายได ใหดําเนินการดังนี้
4.1.1 คาตอบแทนนักวิจัยใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุน
4.1.2 คาตอบแทนที่ปรึกษาใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุน
4.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ ใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุน
4.2 หมวดคาจางผูชวยนักวิจัย
คาจางใหเปนไปตามอัตราคาจางผูชวยนักวิจัยใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุน
หากไมมีอัตรากําหนดใหเปนตามหลักเกณฑของ วช.
4.3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ
หมายถึง ค าใชจายในการจัดซื้อ จัดหาวัส ดุ อุป กรณ และเอกสารตําราตา งๆ สําหรั บ ใชง านใน
โครงการ โดยแบงเป็น 2 ประเภท คือ
วัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสภาพ หรือ หมดสภาพในเวลาอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะการใชงาน
ยาวนาน แตมีราคาไมเกิน 5,000 บาท ดวยตัวอยาง เชน เครื่องเขียน, หนังสือ, วารสาร, Computer software,
อะไหลเครื่องมือวิทยาศาสตร, ฯลฯ
วัสดุที่มีราคาสูง เชน อัญมณี โลหะมีคา และสัตวทดลอง ซึ่งจําเปนตองซื้อเพื่อใชในการทดลอง ตองมี
ทะเบียนวัสดุเฉพาะ ซึ่งระบุขอมูลของวัสดุที่จัดซื้อแตละครั้ง เชน น้ําหนัก ลักษณะรูปถาย จํานวน สี และอื่นๆ
คาของที่ระลึกสําหรับอาสาสมัครวิจัย ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณโดยประหยัด และ
เปนไปตามหลักธรรมภิบาล หรือตามที่คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกําหนดไว
เกณฑในการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ใหใชเกณฑดังตอไปนี้
กรณีมีมูลคาไมเกิน 30,000 บาท ตองมีผูรับของอยางนอย 1 คน
กรณีมีมูลคาเกินกวา 30,000 บาท ตองมีกรรมการผูรับของอยางนอย 3 คน
(ใหผูรับของถูกกําหนดโดยหัวหนาโครงการ โดยกําหนดผูรับของควรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เชน ตองไมเกี่ยวของกับโครงการวิจัย และควรมีความรูในเรื่องนั้นๆ กรณีที่ซื้อของเชิงเทคนิค)
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ทั้งนี้ สิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเปนชิ้นเดียวหรืองานเดียว ใหดําเนินการจัดซื้อ หรือ จัดจางตาม
ลักษณะนั้น หามมิใหแยกการจัดซื้อหรือจัดจางออกเปนรายการยอยๆ เมื่อไดจัดซื้อหรือจัดจางสําเร็จ
เรียบรอยแลว
ใหหัวหนาโครงการวิจัยจัดทําบัญชีวัสดุ ควบคุมการเบิกจายวัสดุตามแบบฟอรมมหาวิทยาลัยกําหนด
4.4 หมวดคาใชสอย
หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ และคาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เชน
4.4.1 คาเดินทาง (พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุน
4.4.2 คาจางเหมาแรงงานในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจาง
ทําอุปกรณหรือซอมแซมอุปกรณ คาจางทําเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร ลง
โฆษณา ประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบตางๆ คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปนตน
คาจางเหมาบริการเชนนี้ ตองมีผูตรวจรับงานกอนจายเงิน
กรณีมีมูลคาไมเกิน 30,000 บาท ตองมีการผูรับของอยางนอย 1 คน
กรณีมีมูลคาเกินกวา 30,000 บาท ตองมีกรรมการผูรับของอยางนอย 3 คน
(ใหหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดผูรับของ โดยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน ตองไมเกี่ยวของ
กับโครงการวิจัย และควรมีความรูในเรื่องนั้นๆ กรณีที่จางทําของเชิงเทคนิค)
4.5 หมวดคาครุภัณฑ
ใหดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด หรือที่ตกลงกับแหลงทุนหรื อ เป น ไปตาม
คูมือฉบับนี้
การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑที่มีความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในโครงการวิจัย ควรจัดซื้อตามขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติในสัญญา โดยโครงการดําเนินการสอบราคาจนเปนที่แนชัดแลว ใหสงใบเสนอราคา
พรอมกับรายละเอียดของครุภัณฑนั้นๆ อยางนอย 3 ราย และใหหัวหนาโครงการพิจารณาเลือกรายที่มีความ
เหมาะสมที่สุดเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และใชหลัก ธรรมาภิบาล เชน ประหยัด เหมาะสม มี
คุณภาพ เปนตน
ประเด็นสําคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ (รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอื่น ๆ ดวย) ก็คือ ใหไดสิ่งของที่มี
คุณภาพสูงในเวลาที่ตองการในราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใชงาน กลาวคือ รวมคาบํารุงรักษาและ
อื่นๆ ดวย อุปกรณที่มีราคาเครื่องเริ่มตนถูกแตอะไหลและวัสดุแพงและใชไดไมทน อาจไมถูกอยางที่คิด)
กรณีมีมูลคาไมเกิน 30,000 บาท ตองมีผูรับของอยางนอย 1 คน
กรณีมีมูลคาเกินกวา 30,000 บาท ตองมีกรรมการผูรับของอยางนอย 3 คน
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(ใหหัวหนาโครงการเปนผูกําหนดผูรับของ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน ตองไมเกี่ยวของกับ
โครงการวิจัย และควรมีความรูในเรื่องนั่นๆ กรณีที่ซื้อครุภัณฑเชิงเทคนิค)
เมื่อมีการจัดซือ้ ครุภัณฑเรียบรอยแลวใหหัวหนาโครงการวิจัยขึ้นทะเบียนครุภัณฑไวกับสาขาวิชาที่สังกัด
4.6 คาจัดซื้อจัดจางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 – 4.5 ใหเปนไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
5. หลักฐานที่เตรียมจัดทําหลักฐาน (Soft Files) มีดังนี้
1.1 กรณีจายคาตอบแทนที่ปรึกษา /วิทยากร ใหใชหลักฐานการจายเงินดังนี้
1.1.1 สําเนาบัตรประชาชน
1.1.2 ใบสําคัญรับเงิน
1.1.3 คําสั่งแตงตั้งเปนที่ปรึกษา คําสั่งแตงตั้งวิทยากร หรือ ฯลฯ
1.2 กรณีจายเงินคาวัสดุ ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้
1.2.1 ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
1.2.2 รูปถายวัสดุทจี่ ัดซื้อโดยมีการลงนามรับรองโดยผูจาย
1.2.3 กรณีที่เปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาทะเบียนการคา และบัตรประจําตัวผูเ สียภาษี หรือ
หนังสือรับรองการเสียภาษี
1.2.4 บัญวัสดุ
1.3 กรณีจายเงินคาใชสอยเดินทางไปราชการ ตองมีหลักฐานดังนี้
1.3.1 คาเดินทาง
1.3.2 คาพาหนะ กรณีใชรถยนตสวนตัว ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ แบบ 8708 ใบรับรองแทน
ใบเสร็จ ฯลฯ
1.3.3 คาเชาโดยสาร ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ สัญญาเชารถโดยสาร บิลเงินสด
1.3.4 คาเบี้ยเลี้ยง ลงรายละเอียดในแบบ 8708
1.3.5 คาเชาที่พัก ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ บิลเงินสด Folio โรงแรม หรือหลักฐานเหมาจาย
ตามระเบียบราชการ
1.3.6 คําสั่งไปราชการ หรือ ฯลฯ
1.4 กรณีจายเงินคาจางเหมาบริการ ตองมีหลักฐานดังนี้
รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะการจาง (TOR) ใบเสร็จรับเงิน สําเนาบัตรประชาชน กรณีที่เปนนิติบุคคล
ตองแนบสําเนาทะเบียนการคา และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือหนังสือรับรองการเสียภาษี พรอมรูปถาย
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1.5 กรณีจายเงินคาครุภัณฑ ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้
1.5.1 ใบเสนอราคาพรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของ จํานวน 3 ราย
1.5.2 กรณีที่เปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาทะเบียนการคา และบัตรประจําตัวผูเ สียภาษี หรือ
หนังสือรับรองการเสียภาษี
1.5.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
1.5.4 ใบแจงหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
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6. แผนผังดําเนินงานแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัย
เริ่มตน
ยื่นเสนอขอรับรอง
จริยธรรมในมนุษย

สถาบันวิจัยฯ ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ
และแจงนักวิจัยเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยสัดสวนใหเปนไปตามที่แหลงทุนกําหนด
เปดบัญชีในนามนักวิจัย
พรอมทําบันทึกขอความแจง

ขออนุมตั โิ ครงการวิจัย
ใหเปนไปตามแหลงทุนที่กําหนด

หมายเหตุ ใหดําเนินงานโครงการวิจัยแตละงานตามที่แหลงทุนกําหนด

คณะอนุกรรมการ

นักวิจัยปรับปรุง

พิจารณาโครงการวิจัย
อนุมตั ิ

ลงนามสัญญา และเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1
(เมื่อครบ 6 เดือน) สงรายงานความกาวหนา
โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินจํานวน 3 ทาน
เมื่อผานการประเมินแลว สงรายงานความกาวหนา (แกไข)
และหลักฐานการเงิน (Soft Files) งวดที่ 1
จึงเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2
(เมื่อครบ 12 เดือน) สงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินจํานวน 3 ทาน
เมื่อผานการประเมินแลว สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (แกไข)
เอกสารตามสัญญา และหลักฐานการเงิน (Soft Files) งวดที่ 2
(เมื่อครบ 12 เดือน) สงผลงานตีพิมพ (Outcome) ตามสัญญา
จึงเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 3
สงหลักฐานการเงินพรอมรูปถายในรูปแบบ Soft Files
งวดที่ 3 ให สวพ. โดยหัวหนาโครงการเก็บตนฉบับไว
เสร็จสิ้น

สงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.
โดยหัวหนาโครงการเก็บตนฉบับไว
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6.1 ขั้นตอนการขออนุมัติแผนหรือโครงการวิจัยฯ (กรณีโครงการไดผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
บริหารทุนอุดหนุนการวิจัยแลว)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร
ระยะเวลา เอกสารประกอบ ผูรับผิดชอบ
(ขออนุมัติแผนหรือโครงการฯ)
1. บันทึกขอความ
อาจารย /
6.1.1
เริ่มตน
ขออนุมัติแผนหรือ
นักวิจัย
อาจารย / นักวิจัย จัดทําบันทึกขอความในระบบ E-office
และแผนงานหรือโครงการที่ขออนุมัติ (ฉบับแกไข)
เพื่อขออนุมัติแผนหรือโครงการผานคณะที่สังกัด
6.1.2

2 วันทํา
การ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร
ผานเรื่องในระบบ E-office

6.1.3

3 วันทํา
การ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เห็นชอบเรื่องในระบบ E-office

โครงการ จํานวน 1
ชุด
โดยแบงเปน
3 งวด คือ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
2. ขออนุมัติแผน
หรือโครงการ
จํานวน 1 ชุด

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ธุรการ สํานักงานอธิการบดี รับเอกสารผานเรื่องในระบบ E-office
หน. / ผอ. สํานักงานอธิการบดี ผานเรื่องในระบบ E-office
6.1.4
แจงปรับแกไข
รองอธิการบดี ฝายวิจัย
ที่ไดมอบหมาย

ไมลงนาม

ลงนาม
6.1.5

อาจารย / นักวิจัย นําโครงการไปดําเนินการ
จากระบบ E-office

-

หมายเหตุ แผนงานหรือโครงการวิจัยที่เสนอขอตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ กอนอนุมัติ

-
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6.2 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโดยแผนหรือโครงการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางโดยแผนหรือโครงการวิจัย
6.2.1
หัวหนาโครงการดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบงบประมาณโครงการ
2. ขอใบเสนอราคา 3 ราย (กรณีเกิน 5,000 บาท)
6.2.2

หัวหนาโครงการติดตอสั่งซื้อของกับรานคา
หรือผูรับจางตามที่ตกลงไว

6.2.3

รานคา ผูรับจางสงของหรือจัดทําของตามที่ตกลงไว
สงใหหัวหนาโครงการ

6.2.3

หัวหนาโครงการจายเงินเช็ค หรือโอนเขาบัญชี
รานคาหรือผูรับจาง

6.2.4
หัวหนาโครงการจายเงินเช็ค หรือโอนเขาบัญชี
รานคาหรือผูรับจาง
6.2.5

หัวหนาโครงการเก็บหลักฐานตนฉบับไว
และสงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.
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6.3 ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย (ขออนุมัติไปราชการ)
ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย
เอกสาร
ระยะเวลา
(ขออนุมัติไปราชการ)
ประกอบ
1. สําเนาโครงการ
6.3.1
และสําเนา
ประกาศ
ทุนอุดหนุนการ
อาจารยจัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหลงนามไปราชการ
วิจัย และ
ในระบบ E-office กอน 10 วัน ทําการ
รายละเอียดไป
1 วันทําการ ราชการ หรือ
6.3.2
หลักฐานที่
แจงนักวิจัย
เกี่ยวของ
3. Google Map
ตรวจสอบเวลาขอไปราชการ 10 วัน
ไมใช
(ถาไปราชการ
ทําการหรือไม
ดวยยานพาหนะ
สวนตัว)
4. Portfolio จาก
ใช
6.3.3
โรงแรม
5. ใบเสร็จรับเงิน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปรับบันทึกและออกเลข
คาที่พัก
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระบบ E-office
เริ่มตน

-

6.3.4

แจงนักวิจัยปรับแกไข
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมผาน

2 วันทําการ
ผานเรื่อง
ธุรการ สํานักงานอธิการบดี ลงรับเอกสาร
หน. / ผอ. สํานักงานอธิการบดี ลงนาม
B

ผูรับผิดชอบ
อาจารย /
นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย
(ขออนุมัติไปราชการ)
6.3.5

ระยะเวลา
3 วันทําการ -

B

แจงนักวิจัยปรับแกไข
รองอธิการบดี ฝายวิจัยที่ไดมอบหมาย
อนุมัติ
สํานักอธิการบดี / สถาบันวิจัยและพัฒนา
สงเอกสารคืนอาจารยผานระบบ E-office
6.3.6

หัวหนาโครงการเก็บหลักฐานตนฉบับไว
และสงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.

ไมอนุมัติ

เอกสาร
ประกอบ

ผูรับผิดชอบ
ธุรการ
มหาวิทยาลัย
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6.4 ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย (ขอจางผูชวยนักวิจัย)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสารและเบิกจาย
ระยะเวลา เอกสารประกอบ ผูรับผิดชอบ
(ขอจางผูชวยนักวิจัย)
6.4.1

เริ่มตน

อาจารย/นักวิจัย จัดทําบันทึกขอความในระบบ E-office
กอน 2 เดือน กอนการจางผูชวยนักวิจัย
1 วันทําการ

6.4.2

แจงนักวิจัย
ตรวจสอบระยะเวลา 2 เดือน

ไมใช

กอนการจางผูชวยนักวิจัยหรือไม
ใช
6.4.3

แจงนักวิจัย
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ พิจารณาคุณสมบัติ

1. บันทึกขอความจาง
ผูชวยนักวิจัย จํานวน
1 ชุด
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาวุฒิบัตร
จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบแสดงผล
การศึกษา
(Transcript) จํานวน 1
ชุด
6. ขอบเขตภาระงาน
ผูชวยนักวิจัย 1 ชุด

อาจารย/
นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมเห็นชอบ

ผูชวยนักวิจัย
เห็นชอบ
แจงปรับแกไข
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมผานเรื่อง

เห็นชอบ
6.4.4

3 วันทําการ
ธุรการ สํานักงานอธิการบดี ลงรับเอกสาร
หน. / ผอ. สํานักงานอธิการบดี ลงนาม
อธิการบดีลงนาม หรือรองอธิการบดีที่ไดมอบหมาย/
คําสั่งแตงตั้งผูชวยนักวิจัย
A

ธุรการ
มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสารและเบิกจาย
(ขอจางผูชวยนักวิจัย)
6.4.5

ระยะเวลา เอกสารประกอบ ผูรับผิดชอบ
อาจารย/
นักวิจัย

A
หัวหนาโครงการจายเงินคาจางผูชวยนักวิจัย

6.4.6

ทุกสิ้นเดือน 1. ใบสําคัญรับเงิน

ผูชวยนักวิจัยลงนามเอกสารรับเงินและ
6.4.7

เอกสารตางๆ
หัวหนาโครงการเก็บหลักฐานตนฉบับไว
และสงหลักฐานการเงิน
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.

2 วันทําการ

ผูชวยนักวิจัย
3. สําเนาบัตร
ประชาชนของผูชวย
นักวิจัย
2. แบบฟอรมใบลง
เวลาปฏิบัติงานของ
ผูชวยนักวิจัย
3. สําเนาคําสั่งแตงตัง้
ของผูชวยนักวิจัย

อาจารย/
นักวิจัย
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ภาคผนวก

ตัวอยางการเลือกเสนทางสงเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระบบ e-office
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ตัวอยางหลักฐานเบิกจายสําหรับโครงการวิจัย

20

ตรายางกรรมการผูรบั ของ
ขาพเจา....................................................... (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา........................................................ (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา........................................................ (ชื่อ-นามสุกล) ไดตรวจรับพัสดุตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ …………………….…… เมื่อวันที่ ......../............./.................. แลวปรากฏวาจํานวน และคุณภาพถูกตอง
ตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคลองตามวัตถุประสงค กิจกรรมที่ระบุไวในโครงการเรียบรอยแลว
ทุกประการ
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........
ขาพเจา................................................ (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา................................................ (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา................................................ (ชื่อ-นามสุกล) ไดตรวจการจางเหมาตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ …………………….…… เมื่อวันที่ ......../............./.................. แลวปรากฏวาจํานวน และคุณภาพถูกตอง
ตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคลองตามวัตถุประสงค กิจกรรมที่ระบุไวในโครงการเรียบรอยแลว
ทุกประการ
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........
ขาพเจา....................................................... (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา........................................................ (ชื่อ-นามสุกล)
ขาพเจา........................................................ (ชื่อ-นามสุกล) ไดตรวจรับครุภัณฑตามบิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ………………………..…… เมื่อวันที่ ......../............./.................. แลวปรากฏวาจํานวน
คุณภาพ และลักษณะทางเทคนิค ถูกตองตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน และสอดคลองตามวัตถุประสงค
กิจกรรมที่ระบุไวในโครงการเรียบรอยแลวทุกประการ
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........

หมายเหตุ 1) ใหใชตรายางขางตนลงประทับเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด
2) ใหผูรบั ของลงนาม ในกรณี 1 คน ลงนามคนเดียว และในกรณี 3 คน ลงนามทั้ง 3 คน
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สามารถ Download แบบฟอรมไดที่ http://dept.npru.ac.th/rdi

