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คูมือขั้นตอนการจัดการจัดซื้อจัดจางสําหรับงานวิจัย
งบประมาณแผนดิน และรายได พ.ศ. 2561
ดว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 เรื่องซอมความเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ขอ 1
กรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานผูใหทุนโดยตรง หรือผานหนวยงานตน
สังกัดโดยมีความประสงคใหนักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาดังกลาว
มิใชกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดซื้อจัดจาง จึงมิตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แตอยางใด
หลักการตามหนังสือดังกลาว ในการใชจายเงินของโครงการวิจัย ที่จัด สรรใหนัก วิจัย โดยตรง
เพื่อใหเ กิด ความคลอ งตัว และมีขั้น ตอนในการดํา เนิน การจัด ซื้อ จัด จา งที่เ กี่ย วขอ งกับ งานวิจัย ที่
ชัดเจน ทั้งนี้นักวิจัยยอมเปนผูรับผิดชอบ หากพบในภายหลังวามีการใชจายเงินโดยไมสมควร ดังที่ระบุใน
สัญ ญา วา “ผูร ับ ทุน จะตองใชเ งินทุน วิจ ัย ที่ไ ดร ับ การอนุมัติต ามโครงการวิจ ัย เพื่อ ดํา เนิน การให
เปนไปตามวัตถุป ระสงคของโครงการวิจัย กับ มหาวิท ยาลัย เทา นั้นและจะตองใชง บประมาณอยา ง
ประหยัด เหมาะสม และเป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตลอดจนจัดเก็บ หลัก ฐานการรับ และการ
จายเงินใหถูก ตองครบถวน โดยจัดเก็บ ฉบับจริง (Hardcopy) ไวที่ผูรับทุน และ Scan เอกสารพรอม
รูปภาพทั้งหมด (Soft Files) สงมอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ชุด ในแตละงวดทุนวิจัย
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1. แนวทางในการบริหารการเงินโครงการวิจัย
ลักษณะการใหทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนการใหทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได จัดสรรใหนักวิจัยโดยตรง ซึ่งเขาหลักเกณฑไมตองดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามหนังสือเวียนหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 เรื่องซอมความเขาใจ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยกองกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2555 ขอ 18 (1) จึงไดกําหนด
แนวทางการจัดซื้อจัดจางในงานวิจัยงบประมาณรายได และแผนดิน ดังนี้
1.1 เงิ น งบประมาณของโครงการ ให ฝ ากในนามของ “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เพื่ อ
โครงการวิจัย “..ชื่อโครงการ..” และหามนําเงินฝากอื่นมาปะปน กับเงินในบัญชีนี้ ทั้งนี้หัวหนาโครงการอาจ
ขออนุมัติเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไวเปนเงินทดรองจายปกติได จํานวนหนึ่ง เพื่อความคลองตัวในการทํางาน
1.2 บรรดาแบบพิม พ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่ใช ใหเ ปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
และ/หรือโครงการกําหนด ในกรณีที่ไมมีแบบพิมพดังกลาว ใหอนุโลมใชแบบพิมพของทางราชการ
1.3 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ และการจัดจาง จะทําโดยวิธีใดก็ไดที่สะดวก รวดเร็ว และไดสิ่ง ของ
ตรงตามความตองการ โดยถือหลักประหยัด เปนผลดีตอโครงการและไมขัดตอระเบียบของมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม สวนการควบคุมครุภัณฑ ใหเป็นไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม
1.4 การเบิกจายตองมีหลักฐานครบถวน โดยใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ ถาเปนใบสงของให สง
ใบเสร็จรับเงินเมื่อไดจายไปแลว
1.5 เรื่องที่เสนอเพื่อขออนุมัติเ บิก จายเงินของโครงการ ตอ งไดรับ ความเห็น ชอบจากหัว หนา
โครงการ หรือผูที่หัวหนาโครงการมอบหมาย
1.6 การเบิกเงิน ใหมีผูรวมลงนามสั่งจายอยางนอยสองในสาม โดยหนึ่งในจํานวนดังกลาวตอง เป็น
หัวหนาโครงการ ยกเวนกรณีมีหัวหนาโครงการเปนผูสั่งจายเพียงผูเดียว
1.7 การเดินทางไปราชการ เพื่อทํางานวิจัยในโครงการ ใหขออนุญาตตอมหาวิทยาลัย สวนอัตรา
คาใชจายในการเดินทาง ใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.8 ควรจัดใหมีระบบควบคุม ยอดคาใชจายเปนรายกิจกรรมหรือโครงการยอย ตามแบบฟอรม ที่
สถาบันวิจัย และพัฒนากําหนดเพื่อติดตามการใชจา ยในเงินแตละหมวดใหเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว
1.9 จัดทําบัญชีก ารเงินและเก็บ หลักฐานการเบิกจายใหเรียบรอยเปนระบบ และพรอมที่จ ะให
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
1.10 จัดทํารายงานการเงินและนําเสนอตอกรรมการกองทุน เพื่อการวิจัย ตามที่ระบุไวในสัญ ญา
รับทุนวิจัย โดยมีรายละเอียดตามที่สถาบันวิจัย และพัฒนากําหนด
1.11 ในกรณีที่ขอ ความในระเบีย บ หรือ คา ใชจ า ยในโครงการวิจ ัย ของผู ร ับ ทุน ขัด แยง กับ
ระเบีย บ และหลัก เกณฑ ของมหาวิท ยาลัย ให ใชห ลัก เกณฑ ของมหาวิท ยาลัย หร ือใหทําความตกลงก ับ
มหาวิทยาลัยฯ เปนกรณีไป
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2. การเปิดบัญชีโครงการ
ผูรับทุนจะตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ไวกับธนาคารกรุงไทย และควรใชชื่อโครงการ
ตามสัญญาเป็นชื่อบัญชี ทั้งนี้เพื่อใหเป็นบัญชีเฉพาะโครงการเทานั้น และมีผูมีอํานาจสั่งจายตามที่ระบไุ วใน
สัญญารับทุน
3. การจายเงิน
3.1 การจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ การจายเงินดวยวิธีนี้เปนการจายเงินที่
สะดวกที่สุดในแงของการจัดการเงิน กลาวคือ

ทราบจํานวนเงินและผูรับเงินแนนอนลวงหนากอนที่จะจายเงิน (ไมยุงยากเรื่องเงิน
เหลือจายหรือเงินไมพอจาย)

ไดรับของหรือไดรับบริการกอน แลวจึงคอยจายเงิน

ไดรับใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินครบถวนทันที

นักวิจัยไมจําเปนตองถือเงินสด (สามารถออกเช็คสั่งจายใหกับผูรับเงินโดยตรง)
เชน ตองการจะจัดซื้อวัสดุในการทดลองอยางหนึ่ง ผูวิจัยก็จ ะไปสอบถามราคา และ
รายละเอียดจากผูขาย (และขออนุมัติจากหัวหนาโครงการตามแนวปฏิบัติในโครงการนั้น) เมื่อเห็นสมควร
แลวตกลงซื้อ โดยใหผูขายนําของมาสงและนําใบสงของ หรือใบเรียบเก็บเงินหรือใบเสร็จ รับเงินมาดวย
นัก วิจัยก็จ ะจายเงินตามจํานวนในใบสง ของหรือ ใบเสร ็จ รับเง ินนั้นให ก ับ ผ ูขาย หล ัง จากท ี่ผูรับของหรือ
กรรมการผูรับของไดลงนามตรวจรับหรือยืนยันการรับของแลว
3.2 การจายวงเงินสดยอย เพื่อไวใชจายในโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการใชจาย สำหรับ
คาใชจายที่ควรจายจากเงินสดยอย ควรเป็นกรณีตอไปนี้
 เป็นหนี้ที่ตองชำระดวยเงินสด ซึ่งเจาหนี้ไมยอมรับชำระหนี้ดวยเช็ค
 เป็นการจายตามการสั่งซื้อสินคาที่มีราคาไมเกิน 5,000 บาท
ตองมีหลักฐานการรับเงิน เปนใบเสร็จรับเงิน บิล เงิน สด หรือใบสําคัญรับเงิน หรือใบรับ รอง
แทน ใบเสร็จประกอบการจายเงินทุกครั้ง
4.1 หมวดคาตอบแทน
4.1.1 โครงการวิ จัยงบประมาณรายได และแผ นดิน จะไมมี ก ารกําหนดคาตอบแทนใหกั บ นัก วิจั ย
เนื่องจากเปนงบประมาณของมหาวิทยาลัย และภารกิจดานงานวิจัยเปนภารกิจของอาจารยที่ตองดําเนินการตาม
พรบ. ราชภัฏ 2547
4.1.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา
คาตอบแทนที่ปรึกษาใหเปนไปตามอัตราที่ วช.กําหนด
4.1.3 คาตอบแทนอื่นๆ
ไดแก คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นตน จายโดยใชเกณฑที่ระบุในเอกสาร
โครงการ หรือ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 หมวดคาจาง
หมวดคาจางใหเปนไปตามอัตราคาจางผูชวยนักวิจัยที่ วช.กําหนด
4.3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ
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หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ, อุปกรณ และเอกสารตําราตางๆ สําหรับใชงานใน
โครงการ โดยแบงเป็น 2 ประเภท คือ
วัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสภาพ หรือ หมดสภาพในเวลาอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะการใช
งานยาวนาน แตมีราคาไมเกิน 5,000 บาทดวย ตัวอยางเชน เครื่องเขียน, หนังสือ, วารสาร, Computer
software, อะไหลเครื่องมือวิทยาศาสตร, ฯลฯ
วัสดุที่มีราคาสูง เชน อัญมณี โลหะมีคา และสัตวทดลอง ซึ่งจําเปนตองซื้อเพื่อใชในการทดลอง
ตองมีทะเบียนวัสดุเฉพาะ ซึ่งระบุขอมูลของวัสดุที่จัดซื้อแตละครั้ง เชน น้ําหนัก ลักษณะรูปถาย จํานวน
สี และอื่นๆ
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)
ทั้งนี้ สิ่งของหรือบริการที่มีลักษณะเปนชิ้นเดียวหรืองานเดียว ใหดําเนินการจัดซื้อ หรือ จัดจางตาม
ลักษณะนั้น หามมิใหแยกการจัดซื้อหรือจัดจางออกเปนรายการยอยๆ เมื่อไดจัดซื้อหรือจัดจางสําเร็จ
เรียบรอยแลว
4.4 หมวดคาใชสอย
หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ และคาใชจายที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เชน
4.4.1 คาเดินทาง (พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก) ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.4.2 คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจางทํา อุปกรณหรือ
ซอมแซมอุปกรณ คาจางทําเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร ลงแจง ความใน
หนังสือพิมพ คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชาเครื่องถายเอกสาร เปนตน คาจางเหมาบริการเชนนี้ ตองมี
ผูตรวจรับงานกอนจายเงิน
กรณีมีมูลคาไมเกิน 30,000 บาท ตองมีการผูรับของอยางนอย 1 คน
กรณีมีมูลคาเกินกวา 30,000 บาท ตองมีกรรมการผูรับของอยางนอย 3 คน
(ใหผูรับของถูกกําหนดโดยหัวหนาโครงการ โดยกําหนดผูรับของควรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน
ตองไมเกี่ยวของกับโครงการวิจัย และควรมีความรูในเรื่องนัน้ ๆ กรณีทจี่ างทําของเชิงเทคนิค)
4.4 หมวดคาครุภัณฑ
ใหดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กําหนด
การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑที่มีความจําเปนสําหรับ การปฏิบัติงานในโครงการวิจัย ควรจัดซื้อตามขอเสนอ
โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติในสัญญา โดยโครงการดําเนินการสอบราคาจนเปนที่แนชัดแลว ใหสงใบเสนอราคาพรอม
กับรายละเอียดของครุภัณฑนั้นๆ อยางนอย 3 ราย และใหหัวหนาโครงการพิจารณาเลือกรายที่มีความเหมาะสม
ที่สุดเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และใชหลักธรรมาภิบาล เชน ประหยัด เหมาะสม มีคุณภาพ เปนตน
ประเด็นสําคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ (รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุและบริการอื่น ๆ ดวย) ก็คือ ใหไดสิ่งของที่มี
คุณภาพสูงในเวลาที่ตองการในราคาประหยัด (ราคานี้คิดรวมตลอดอายุการใชงาน กลาวคือ รวมคาบํารุงรักษาและ
อื่นๆ ดวย อุปกรณที่มีราคาเครื่องเริ่มตนถูกแตอะไหลและวัสดุแพงและใชไดไมทน อาจไมถูกอยางที่คิด)
กรณีมีมูลคาไมเกิน 30,000 บาท ตองมีผูรับของอยางนอย 1 คน
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กรณีมีมูลคาเกินกวา 30,000 บาท ตองมีกรรมการผูรับของอยางนอย 3 คน
(ผูรับของตองแตงตั้งตามหลักธรรมาภิบาล เชน ตองไมเกี่ยวของกับโครงการวิจัย และควรมีความรูใน
เรื่องนัน่ ๆ กรณีที่ซื้อครุภัณฑเชิงเทคนิค)
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 หรือหนังสือ
รับรองการเสียภาษี
1.3 กรณีจายเงินคาใชสอยเดินทางไปราชการ ตองมีหลักฐานดังนี้
1.3.1 คาเดินทาง
- คาพาหนะ กรณีใชรถยนตสวนตัว ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ แบบ 8708 ใบรับรอง
แทนใบเสร็จ ฯลฯ
- คาเชาโดยสาร ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ สัญญาเชารถโดยสาร บิลเงินสด
1.3.2 คาเบี้ยเลี้ยง ลงรายละเอียดในแบบ 8708
1.3.3 คาเชาที่พัก ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้ บิลเงินสด Folio โรงแรม
1.3.4 คําสั่งไปราชการ หรือ ฯลฯ
1.4 กรณีจายเงินคาจางเหมาบริการ ตองมีหลักฐานดังนี้
รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะการจาง (TOR) ใบเสร็จรับเงิน สําเนาบัตรประชาชน กรณีที่เปนนิติบุคคล
ตองแนบสําเนาทะเบียนการคา และบัตรประจําตัวผูเสียภาษี หรือหนังสือรับรองการเสียภาษี พรอมรูปถาย
1.5 กรณีจายเงินคาครุภัณฑ ตองมีหลักฐานการจายเงินดังนี้
1.5.1 ใบเสนอราคาพรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของ จํานวน 3 ราย
1.5.2 กรณีที่เปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาทะเบียนการคา และบัตรประจําตัวผูเ สียภาษี หรือหนังสือ
รับรองการเสียภาษี
1.5.3 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
1.5.4 ใบแจงหนี้และ/หรือใบเสร็จรับเงิน
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6. แผนผังดําเนินงานแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัย
เริ่มตน
สถาบันวิจัยฯ ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ
และแจงนักวิจัยเสนอโครงการวิจัยสัดสวน 50% 40% 10%

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา

นักวิจัยปรับปรุง

อนุมตั ิ

จัดทําราคากลางโครงการวิจัยตามที่กําหนด
จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
เบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 (50 %)
สงรายงานความกาวหนารอบ 6 เดือน
โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินจํานวน 3 ทาน
เมื่อผานการประเมินแลว สงรายงานความกาวหนา (แกไข)
และหลักฐานการเงิน (Soft Files) งวดที่ 1
จึงเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 (40 %)

สงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.
โดยหัวหนาโครงการเก็บตนฉบับ

สงรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ครบกําหนด)
โดยมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินจํานวน 3 ทาน
เมื่อผานการประเมินแลว สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (แกไข) หลักฐาน
การเงิน (Soft Files) งวดที่ 2 และ Outcome ตามสัญญา
จึงเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 3 (10 %)
สงหลักฐานการเงินพรอมรูปถายในรูปแบบ Soft Files
งวดที่ 3 ให สวพ. โดยหัวหนาโครงการเก็บตนฉบับไว
เสร็จสิ้น
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6.1 ขั้นตอนการขออนุมัติแผนหรือโครงการวิจัยฯ (กรณีโครงการไดผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัยแลว)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสาร
เอกสาร
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
(ขออนุมัติแผนหรือโครงการฯ)
ประกอบ
1. บันทึกขอความ อาจารย /
6.1.1
ขออนุมัติแผนหรือ
เริ่มตน
นักวิจัย
อาจารย / นักวิจัย จัดทําบันทึกขอความในระบบ E-office
และแผนงานหรือโครงการที่ขออนุมัติ (ฉบับแกไข)
เพื่อขออนุมัติแผนหรือโครงการผานคณะที่สังกัด

6.1.2

6.1.3

2 วันทํา
การ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเอกสาร
ผานเรื่องในระบบ E-office

โครงการ จํานวน
1 ชุด
โดยแบงเปน
3 งวด คือ
งวดที่ 1 (50 %)
งวดที่ 2 (40 %)
งวดที่ 3 (10 %)
2. ขออนุมัติแผน
หรือโครงการ
จํานวน 1 ชุด

3 วันทํา
การ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เห็นชอบเรื่องในระบบ E-office

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 แผนงานหรือโครงการวิจัยทีเ่ สนอขอตองผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 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

6.2.3

6.2.3

หัวหนาโครงการติดตอสั่งซื้อของกับรานคา
หรือผูรับจางตามที่ตกลงไว

รานคา ผูรับจางสงของหรือจัดทําของตามที่ตกลงไว
สงใหหัวหนาโครงการ

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. สําเนา
6.3.1
เริ่มตน
อาจารยจัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหลงนามไปราชการ
ในระบบ E-office กอน 10 วัน ทําการ

1 วันทํา
การ

6.3.2

แจงนักวิจัย
ตรวจสอบเวลาขอไปราชการ 10 วัน
ทําการหรือไม

ไมใช

6.3.3
ใช

โครงการ และ
สําเนาประกาศ
ทุนอุดหนุนการ
วิจัย และ
รายละเอียดไป
ราชการ หรือ
หลักฐานที่
เกี่ยวของ
3. Google Map
(ถาไปราชการ
ดวยยานพาหนะ
สวนตัว)
4. Portfolio
จากโรงแรม
5. ใบเสร็จรับเงิน
คาที่พัก

ผูรับผิดชอบ
อาจารย /
นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปรับบันทึกและออกเลข
สถาบันวิจัยและพัฒนาในระบบ E-office
-

6.3.4

แจงนักวิจัยปรับแกไข
ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผานเรื่อง

6.3.5

ธุรการ สํานักงานอธิการบดี ลงรับเอกสาร
หน. / ผอ. สํานักงานอธิการบดี ลงนาม

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมผาน

2 วันทํา
การ
3 วันทํา
การ

-

ธุรการ
มหาวิทยาลัย

B
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ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย
(ขออนุมัติไปราชการ)
6.3.6

ระยะเวลา

เอกสาร
ประกอบ

ผูรับผิดชอบ

B

รองอธิการบดี ฝายวิจัย
ที่ไดมอบหมาย

แจงนักวิจัยปรับแกไข
ไมอนุมัติ

อนุมัติ
สํานักอธิการบดี / สถาบันวิจัยและพัฒนา
สงเอกสารคืนอาจารยผานระบบ E-office
6.3.7

หัวหนาโครงการเก็บหลักฐานตนฉบับไว
และสงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.
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6.4 ขั้นตอนการการจัดสงเอกสารและเบิกจาย (ขอจางผูชวยนักวิจัย)
ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสารและเบิกจาย (ขอจาง
ระยะเวลา
ผูชวยนักวิจัย)
6.4.1

-

เริ่มตน

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

6.4.2

แจงนักวิจัย
ตรวจสอบระยะเวลา 2 เดือน
กอนการจางผูชวยนักวิจัยหรือไม

ไมใช

ใช
6.4.3

เอกสาร
ประกอบ
1. บันทึกขอความจาง
ผูชวยนักวิจัย จํานวน
1 ชุด
2. สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียน
บานจํานวน 1 ชุด
4. สําเนาวุฒิบัตร
จํานวน 1 ชุด
5. สําเนาใบแสดงผล
การศึกษา
(Transcript) จํานวน
1 ชุด
6. สัญญาจางผูชวย
นักวิจัย 2 ชุด
7. ขอบเขตภาระงาน
ผูชวยนักวิจัย 1 ชุด

แจงนักวิจัย
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทุนอุดหนุนการวิจยั ฯ พิจารณาคุณสมบัติ
ผูชวยนักวิจัย

ผูรับผิดชอบ
อาจารย/
นักวิจัย

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

แจงปรับแกไข
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ไมผานเรื่อง

เห็นชอบ
3 วันทําการ

6.4.4
ธุรการ สํานักงานอธิการบดี ลงรับเอกสาร
หน. / ผอ. สํานักงานอธิการบดี ลงนาม

ธุรการ
มหาวิทยาลัย

อธิการบดีลงนาม หรือรองอธิการบดีที่ไดมอบหมาย/
สัญญาจาง
A
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ขั้นตอนการดําเนินงานจัดสงเอกสารและเบิกจาย (ขอจาง
ผูชวยนักวิจัย)

ระยะเวลา

6.4.5

1 วันทําการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

1 วันทําการ

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

1 วันทําการ

อาจารย/
นักวิจัย

ไมเกินวันที่
10
ของทุกเดือน

งานบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

A

เอกสาร
ประกอบ

ผูรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกเลขสัญญาจางลูกจาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทําบันทึกสงขอมูลผูชวยนักวิจัย
ใหงานบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับคียขอมูลประกันสังคม
6.4.6
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
คียขอมูลประกันสังคมผูชวยนักวิจัย
6.4.7

6.4.8

6.4.9

หัวหนาโครงการจายเงินคาจางผูชวยนักวิจัย

หัวหนาโครงการจายเงินคาประกันสังคม
ที่แกว งานบริหารบุคคล ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น
ผูชวยนักวิจัยลงนามเอกสารรับเงินและ
เอกสารตางๆ

2 วันทําการ 1. ใบสําคัญรับเงิน

2 วันทําการ

6.4.10
หัวหนาโครงการเก็บหลักฐานตนฉบับไว
และสงหลักฐานการเงินพรอมรูปถาย
ในรูปแบบ Soft Files ให สวพ.

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
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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 ......../............./...........
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 ......../............./...........
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 ......../............./...........
ลงนาม ………….......................... ผูรับของ ลงวันที่ ......../............./...........

หมายเหตุ 1) ใหใชตรายางขางตนลงประทับเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด
2) ใหผูรบั ของลงนาม ในกรณี 1 คน ลงนามคนเดียว และในกรณี 3 คน ลงนามทั้ง 3 คน
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