หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื้นที่

ธันวาคม 2563

คำนำ
การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ไดเกิดโครงสรางใหมที่สำคัญ ไดแก 1)
หนวยงานดานนโยบายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ ววน. มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ โดยมี สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
เปนสำนักงานเลขานุการของสภานโยบายฯ และมีสำนักงานสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ทำ
หนาที่จัดทำแผน ววน. เสนอสภานโยบาย ผานสอวช. และทำหนาที่จัดสรรงบประมาณดานววน. รวมถึงการหนุนเสริม
ความเขมแข็งของหนวยงานในระบบววน. 2) หนวยงานดานการใหทุน มี 7 หนวย คือ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ
(วช.) สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส). และเกิด PMU ใหม ดาน Area-based development (PMU:A) หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดาน Brainpower (PMU:B) หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และ
ทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) และดาน Competitiveness (PMU:C)
หรือหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.)
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีภารกิจจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการรายใหม ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การใหทุนดังกลาวมุงเนนการสนับสนุน
แผนงานที่มีความรวมมือผูมีสวนไดสวนเสียสำคัญ ผูใชประโยชนในพื้นที่ ไดแก ภาควิชาการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่
ภาคราชการ จังหวัด องคปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานฟงกชัน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เปนสำคัญ
บพท. มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดทำงานบริหารจัดการงานวิจัยรวมกับนักวิจัยทุกทานใหบรรลุเปาหมายตาม
ที่ตั้งไวและนำไปสูการใชประโยชนเพื่อการพัฒนาประเทศในที่สุด อนึ่งเพื่อใหการทำงานเปนไปโดยราบรื่น จึงไดจัดทำ
คูมือบริหารโครงการและนวัตกรรมขึ้น เพื่อใหทานใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งประกอบดว ย การอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการตา งๆ ที่ใชในการบริห ารการเงิ น และพัสดุของ
โครงการที่ไดรับทุนจากบพท. ใหมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการทำงาน สิ่งที่พึง
คาดหมายได รวมทั้งเจตนารมณและเหตุผลของการที่กำหนดใหมีขั้นตอนและกระบวนการดังกลาว เพื่อวาในที่สุดแลว
ประเทศไทยจะมีระบบบริหารวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดโดยกลไกสาธารณะ อันจะทำ
ใหสาธารณชนมั่นใจไดวา เงินภาษีอากรที่นำมาใชลงทุนวิจัยนี้ จะกอผลตอสังคมอยางคุมคาและมีประสิทธิผลอยาง
แทจริง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
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คูมือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
จากหลักเกณฑคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดว ยการใชจายเงินอุดหนุนของ
หนวยบริหารและจัดการทุนซึ่งไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ขอที่ 6 กำหนดไววา “การเบิกจายและการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อใชสำหรับโครงการ
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่หนวยบริหารและจัดการทุนสนับ สนุนใหผูรับทุน ใหเปนไปตามอัตราหรือ
หลักเกณฑของหนวยบริหารและจัดการทุนกำหนด หรือใชระเบียบ หลักเกณฑ ขอกำหนด แนวปฏิบัติของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยอนุโลม” ในการนี้ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
จึงกำหนดใหหนวยงานที่รับทุนอุดหนุนจาก บพท. ตองใชระเบียบ หลักเกณฑ ขอกำหนด แนวปฏิบัติ ตามคูมือการ
บริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมฉบับนี้
สำหรับแนวทางบริหารจัดการเงินและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหเปนไปอยางคลองตัว และเอื้อตอการ
ดำเนินงานของโครงการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น บพท. มอบความไววางใจใหกับผูรับทุนเปนผู
กำกับดูแลการเงินของโครงการวิจัยใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด คำนึงถึง “หลักการและเหตุผล ประหยั ดและ
จำเปน” ภายใตแผนงานและประมาณที่ไดรับการจัดสรร โดยมีหลักฐานใชจายจริง โปรงใสและตรวจสอบได
เพื่อใหการดำเนินโครงการวิจัยของทานเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โปรดอานคูมือนี้โดยละเอียด
กอน และเก็บคูมือนี้ไวใชประโยชนในระหวางการดำเนินงานวิจัย และหากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ
มายัง หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ pmuaunit@gmail.com

สัญญาการสนับสนุนทุนวิจัย
วัตถุประสงค เพื่อเปนบรรทัดฐานใชอางอิงพันธะการทำงานรวมกันระหวางผูใหทุน ผูรวมทุน ผูรับทุน และ
นักวิจัย ในสวนสัญญาจะปรากฏเงื่อนไขตางๆ สิ่งสำคัญคือขอตกลงที่ระบุ วัตถุประสงค Output และระยะเวลา
เพราะเปนเงื่อนไขที่ทุกฝายใหความเห็นชอบไวและเปนสิ่งที่นักวิจัยตองทำใหไดตามที่คาดหวัง
ขอพึงปฏิบัติ อานสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาใหเขาใจวาตนเองมีพันธะสงมอบสิ่งที่คูสัญญาคาดหวัง
อะไรบาง และตองระมัดระวังไมใหละเมิดเงื่อนไขที่สำคัญ อาทิ การรักษาความลับ แนวปฏิบัติทางการเงิน บัญชี
และพัสดุ

เมื่อทานไดรับสัญญาการใหทุนแลว โปรดตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร ซึ่งควรจะประกอบดวย
สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. หนังสือแจงการอนุมัติทนุ และผูประสานงานของหนวย บพท. (ถามี)
2. คูมือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 1 เลม
3. สัญญาการใหทุนวิจัย จำนวน 2-4 ฉบับ หรือ มากกวาขึ้นอยูกับจำนวนคูสัญญา
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4. เอกสารแนบ ซึ่งเปนการสรุปขอเสนอโครงการ รายชื่อผูทำงานในโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทำรายงานความกาวหนารายงานการเงิน รูปแบบการเสนอผลงานของโครงการ
5. หนังสือถึงผูจัดการธนาคารเพื่อขอเปดบัญชีธนาคาร (ถามี)
เมื่อทานไดรับเอกสารดังกลาวครบถวนแลว โปรดดำเนินการดังตอไปนี้

ใหผูมีอำนาจลงนาม
บพท. จะจัดสงเอกสารทั้งหมดไปยังหัวหนาหนวยงานตนสังกัดผูมีอำนาจลงนามในฐานะผูรับทุนโดยผาน
หัวหนาโครงการวิจัย ดังนั้นโปรดอานและทำความเขาใจในสาระสำคัญของสัญญาดังกลาว เพื่อลงนามในสัญ ญาทุก
ฉบับในฐานะ “ผูรับทุน” และทานในฐานะหัวหนาโครงการ โปรดลงนามในสัญญาในฐานะ “พยานผูรับทุน” และใน
กรณีที่มีผูรวมสนับสนุนทุน ขอใหหัวหนาโครงการวิจัยโปรดประสานงานกับผูรวมทุน เพื่อดำเนินการเรื่องของการลง
นามในสัญญาทุกฉบับในฐานะ “ผูร วมทุน” พรอมพยานผูรวมทุน

การเปดบัญชีธ นาคาร ผูรับทุนดำเนินการเปดบัญชีในนามของหนวยงานตนสังกัดเพื่อรับงบประมาณ
เฉพาะจาก บพท. ดานการเบิกจายเงินใหกับหัวหนาโครงการวิจัยขึ้นกับระเบียบของตนสังกัดของหัวหนาโครงการ
โดยการโอนเงินและเบิกจายจะตองดำเนินการโดยเร็ว ไมกอใหเกิดความลาชาตอการดำเนินการวิจัย ซึ่งอาจจะให
หัวหน าโครงการวิจัยเปดบัญชีแยกตางหากสำหรับ ใชดำเนินโครงการวิจัยก็ไดโดยใชรหัสสัญญาเปนการคุมบัญชี
โครงการ ทั้งนี้เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได จึงควรมีผูมีอำนาจสั่งจายอยางนอย 3 คน อนึ่งการเปดบัญชีสำหรับ
รับโอนเงินนี้จะตองตรวจสอบได เมื่อมีเงินคงเหลือ พรอมดอกเบี้ยของโครงการจะตองรายงานใหกับ บพท. ทราบและ
ตองโอนเงินคงเหลือพรอมดอกเบี้ยของโครงการคืน บพท. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท.
สำหรับกรณีมีหลายโครงการยอยที่มีนักวิจัยมาจากหลายสถาบัน ขอใหคณะนักวิจัยตกลงกันและแจงใหกับ
บพท. ทราบ และหากจำเปนตองมีการเปดบัญชีแยกตางหากเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ขอใหสำเนาหนาบัญชีที่
รับโอนเงินงบประมาณทุกบัญชีใหแก บพท.ทราบ
สิ่งทีไ่ มควรปฏิบัติ
1. กรณีหากเปดบัญชีไมวาจะเปนบัญชีหลักหรือบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยโดยใชชื่อ
บัญชีโครงการเปนชื่อหัวหนาโครงการหรือบุคคลอื่นในลักษณะบัญชีสวนบุคคล
2. การโอนยายเงินในบัญชีที่แจงไวไปยังบัญชีอื่นในลักษณะของการใชบัญชีหลักเปนทางผานโดย
ไมไดแจง บพท.ฯ กอน
3. การฝาก ถอน เงิน อื่นที่ไมเกี่ยวของกับโครงการในบัญชีของโครงการ
4. การขอมีบัตร ATM ในบัญชีหลักของโครงการ

การสงเอกสารกลับมายัง บพท.
เมื่อทานไดดำเนินการลงนามในสัญญารับทุนเรียบรอยแลว โปรดถายสำเนาสมุดบัญชีหนาแรก ซึ่งปรากฏชื่อ
บัญชีและหมายเลขบัญชีชัดเจน สงมายัง บพท. พรอมกับเอกสารสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบรอยแลว
โปรดสงเอกสาร โดยจดหมายลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดสง หากทานไมไดรับ
เงินโครงการของทานภายใน 2 สัปดาห หลังจากสงเอกสารคืน บพท. แลว โปรดติดตอกลับมายัง บพท. โดยดวน
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การจัดหาเจาหนาที่ชวยโครงการ (ถามี)
ในกรณีที่โครงการไดรับอนุมัติใหจัดจางเจาหนาที่เพื่อชวยการดำเนินงานโครงการ โปรดดำเนินการโดยเร็ว
ทั้งนี้มีขอแนะนำดังนี้
1. หากหนวยงานของทานมีวิธีจางเจาหนาที่อยูแลว อาจใชเกณฑเดียวกันนั้นในการจางเจาหนาที่เพื่อเปน
ผูชวยในการทำวิจัยได ทั้งนี้อัตราเงินเดือนตองไมสูงกวาเกณฑที่ บพท.กำหนด
2. ถาหนวยงานของทานยังไมมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนหรืออาจไมสะดวกในการปฏิบัติตามก็สามารถใช
แนวทาง ดังนี้
1) กรณีผูชวยวิจัย ใหจางในอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษาและเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน โดย
อัตราเงินเดือนเทากับอัตราเงินเดือนของราชการตามคุณวุฒิ บวกเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 30 (เพิ่มได
ตามจำนวนปที่เคยทำงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานที่จะทำในโครงการ)
2) การคิดอัตราเงินเดือนของนิสิตนักศึกษาที่ชวยงานวิจัย ใหคิดตามปริญญาที่ไดรับแลว ในขณะนั้น
เชน นิสิตปริญญาโทการคิดอัตราเงินเดือนใหใชฐานเงินเดือนปริญญาตรีเปนตัวตั้ง (เพราะวายังไมได
รับปริญญาโท) เปนตน
3) หากเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลา ก็ใหจายเงินเดือนเปนรายเดือนตามอัตราที่กำหนด แตหากเปน
นิสิต นักศึกษาหรือทำงานไมเต็มเวลา ใหจายตามสัดสวนของเวลาที่ใชในการทำงาน เชน ทำงาน
ครึ่งเวลา ก็ใหนำเงินเดือนที่คำนวณไดคูณดวย 0.5 หรือหากทำงาน 30% ของเวลา ก็ ใช อัตรา
เงินเดือนคูณดวย 0.3 เปนตน
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คูมือการบริหารการเงินและพัสดุ
โดยหลักการ คือ ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการมีความรับผิดชอบที่จะตองดูแลระบบการเงินและบัญชีของ

โครงการใหถูกตองเรียบรอย และตองคอยตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยูเสมอวาเปนไปอยาง
ซื่อสัตยและตรงไปตรงมา และไมมีความไมชอบมาพากลเกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบบัญชีและสถานการณทางการเงิน
ของโครงการทุกเดือน และมีการตรวจสอบโดยไมกำหนดลวงหนา (Spot Check) เปนครั้งคราว
หลักการในการใชจายเงินของโครงการ คือ การมอบความไววางใจใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการใชดุลยพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยอมเปนความรับผิดชอบ หากพบในภายหลังวามีการใชจายเงินโดยไมสมควร ซึ่ง
ผูรับทุนจะตองใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญาเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยตามสัญญา
เทานั้นและจะต องใชอยางประหยัดและเหมาะสม ตามระเบียบการเงิน บัญชี และพัส ดุของ บพท. ตลอดจน
จัดเตรียมหลักฐานการรับและการจายเงินของโครงการวิจัยใหถูกตองครบถวน เพื่อให บพท. ตรวจสอบไดทุก 6
เดือน หรือตามที่ บพท. เห็นสมควร รวมถึงจะตองรายงานในระบบฐานขอมูลกลางตามที่ บพท. กำหนดดวย ในกรณี
ที่เกิดปญหาซึ่งตองพิจารณาวาการใชเงินเพื่อดำเนินการของโครงการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม
ทุกฝายตกลงให บพท.เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด” การไมปฏิบัติตามแนวทางนี้อยางครบถวน ถือวาเปนการไมปฏิบัติตาม
สัญญา ซึ่งผูใหทุน (บพท.) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได หากแตโครงการสามารถเสนอขอปรับคาใชจายได เมื่อเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานจากเดิม อยางไรก็ดี การใหความยืดหยุนจะตองไปควบคูกับความมีวินัยในการใช
จายเงินและการตรวจสอบได
หัวหนาโครงการตองเรียนรูและสามารถเขาใจรายงานการเงินอยางงายได และเขาใจความหมายของ
 รายได เชน เงินโครงการที่ไดรบั จากบพท. ดอกเบี้ย รายไดจากการขายผลิตภัณฑ
 คาใชจาย ไดแก คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ไดจายไปแลว
 สินทรัพย รวมทั้งลูกหนี้เงินทดรองจาย เงินฝากธนาคาร เงินสดยอย
 หนี้สิน เชน การซื้อสินคาดวยเงินเชื่อ ที่ยังไมไดจายเงิน (คาใชจายคางจาย) เงินยืมจากหนวยงาน
ตนสังกัด และเงินที่เบิกเกินบัญชี เปนตน
หัวหนาโครงการตองคอยตรวจสอบรายจายแตละหมวดของโครงการ และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว
อยูเสมอ และสอบถามทันทีถามีตัวเลขผิดปกติเกิดขึ้น หรือถารายจายมีแนวโนมวาจะเกินงบประมาณ

1)

แนวทางในการบริหารการเงินโครงการวิจัย1

ลักษณะการใหทุนวิจัยพัฒนานี้เปนการใหทุนสถาบันไปสูสถาบัน เพื่อไปยังหัวหนาโครงการวิจัย ดังนั้น การใช
จายเงินทุนจึงตองเปนไประเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของ บพท. เพื่อใหการบริหารเงินทุนวิจัยเปนไปอยางคลองตัว
และเอื้อตอการดำเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยมีแนวทางในการบริหารการเงิน ดังนี้
1.1 บัญชีรับเงินงบประมาณของโครงการ หามนำเงินอื่นมาปะปนกับเงินในบัญชีนี้ ยกเวนกรณีที่มี
การตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ หัวหนาโครงการอาจขออนุมัติเบิกเงินสดมาเก็บรักษาไวเปนเงินทดรองจายปกติได
จำนวนหนึง่ เพื่อความคลองตัวในการทำงาน
1ปรับจากคูมือนักวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจย
ั
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1.2 บรรดาแบบพิมพ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่ใช ใหเปนไปตามที่ บพท. กำหนด ใน
กรณีที่ไมมีแบบพิมพดังกลาว ใหอนุโลมใชแบบพิมพของทางราชการ
1.3 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และการจัดจางตางๆ ใหถือหลักประหยัด เปนผลดีตอโครงการและ
เปนไปตามระเบียบของ บพท. สวนการขึ้นทะเบียนครุภัณฑจะตองบันทึกในระบบฐานขอมูลที่ บพท. กำหนด
1.4 การเบิกจายตองมีหลักฐานครบถวนโดยใชใบเสร็จรับเงินเปนหลัก หากรานคาหรือนิติบุคคลไมมี
ใบเสร็จรับเงินของตนเองใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินได โดยใหหัวหนาโครงการลงนามรับรองในใบรับเงิน
1.5 เรื ่องที่เสนอเพื่อ ขออนุมัติเบิก จ ายเงินของโครงการ ตองได ร ับความเห็ น ชอบจากหัว หนา
โครงการ หรือผูที่หัวหนาโครงการมอบหมาย และใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนเสนอใหมี
การสั่งจาย สวนวิธีการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบของ บพท. ซึ่งตองใหมีผูรวมลงนามสั่งจายอยางนอยสองใน
สาม
1.6 การเดินทางไปราชการเพื่อทำงานวิจัยในโครงการ ใหขออนุมัติตอตนสังกัดของนักวิจัยผู ที่จะ
เดินทาง สวนอัตราคาใชจายในการเดินทาง ใหเปนไปตามเกณฑที่ บพท.กำหนด
1.7 ควรจัดใหมีระบบควบคุมยอดคาใชจายเปนรายกิจกรรมหรือโครงการยอย เพื่อติดตามการใช
จายในเงินแตละหมวดใหเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว ในกรณีที่จำเปนสามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณแตละหมวด
ไดไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณหมวดที่รับเขา ยกเวนหมวดคาตอบแทน คาจาง และงวดพิเศษตางๆ ตองทำ
หนังสือชี้แจงประกอบการขออนุมัติจาก บพท. กอนดำเนินการทุกครั้ง
1.8 จัดทำบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจายใหเรียบรอยเปนระบบ และพรอมที่จะให
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
1.9 จัดทำรายงานการเงินเปนงวดๆ ตามที่ระบุไวในสัญญารับทุนวิจัย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่
บพท. กำหนด
1.10 ในกรณีที่ขอความในระเบียบหรือหลักเกณฑของหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัย
หรือผูรับทุน ขัดแยงกับระเบียบหลักเกณฑของ บพท. ใหใชหลักเกณฑของ บพท. หรือใหทำความตกลงกับ บพท.
กอนดำเนินการ

2)

การเปดบัญชีโครงการและการโอนเงินเขาบัญชี

ผูรับทุนจะตองเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหเปนบัญชีเฉพาะโครงการที่รับทุนจากหนวย
บพท. เทานั้น และมีผูมีอำนาจสั่งจายอยางนอยสองในสามคน (ผูมีอำนาจสั่งจายไมควรเปนบุคคลในสกุลเดียวกัน) โดย
มีเงื่อนไขวา หามใชบัตร ATM ในการเบิกจาย ทั้งนี้โครงการสามารถเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันควบคูกันไปกับ
บัญชีเงินฝากออมทรัพยได โดยใชสมุดเช็คในการเบิกถอนเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย และแจงเรื่องการเปด
บัญชีกระแสรายวันตอหนวยบริหารและจัดการทุนฯทราบดวย
หมายเหตุ 1. ผูรับทุนจะตองสำเนาสมุดบัญชีทุกบัญชีที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยที่ไดรับทุนใหบ พท. ทราบ
พรอมการสงรายงานการเงินใหตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน
2. ดอกเบี้ ยที่เ กิ ดขึ้นจากบัญชีโ ครงการที่รับทุน นี้ใหตกเป นของผู ให ทุ น (บพท.) แต ผู ร ับ ทุน หรื อ
โครงการสามารถเสนอขออนุมัติใชได ทั้งนี้ตองแจงให บพท.อนุมัติ
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3. โครงการสามารถเปดบัญชีสำหรับใชเฉพาะของโครงการไดเพื่อสะดวกตอการเบิกจาย โดยตองไม
ปะปนกับบัญชีโครงการอื่นๆ เพื่องายตอการตรวจสอบ และตองมีผูมีอำนาจสั่งจาย 3 คน และตอง
สำเนาสมุดบัญชีทุกบัญชีที่เปดสงพรอมรายงานการเงินให บพท. ทุกๆ 6 เดือน

3)

การจายเงิน

ในการจายเงินออกจากโครงการ ทานอาจจายเงินสดไดเฉพาะในกรณีจำนวนเงินต่ำกวา 30,000 (สามหมื่น)
บาท หากมีจำนวนเงินตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป ทานตองจาย “ผานบัญชีธนาคาร” (เชน นำเงินไปโอนที่ธนาคารแลว
เก็บใบ Pay In , จายโดยเช็ค, โอนเงินจากบัญชีโครงการเขาบัญชีผูรับ เปนตน )
3.1 การจายเงินตามใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ การจายเงินดวยวิธีน้เี ปนการจายเงินที่สะดวกที่สุดในแง
ของการจัดการเงิน กลาวคือ
 ทราบจำนวนเงินและผูรับเงินแนนอนลวงหนากอนที่จะจายเงิน (ไมยุงยากเรื่องเงินเหลือจายหรือ
เงินไมพอจาย)
 ไดรบั ของหรือไดรบั บริการกอน แลวจึงคอยจายเงิน
 ไดรบั ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินครบถวนทันที
 ผูปฏิบัติงานไมจำเปนตองถือเงินสด (ฝายการเงินสามารถจายใหกับผูรับเงินโดยตรง)
การจายเงินเชนนี้ ตองเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายทันที เพราะมักจะมีปญหาในการติดตามทวงถาม
และหลักฐานทางบัญชีจะไมครบถวน
3.2 เงินทดรองจาย ในกรณีตองการดำเนินการอันเกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งตองจายเงินสด หรือไมสามารถ
ทราบวงเงินที่แนนอนลวงหนาได ก็ใหผูปฏิบัติงานสามารถเบิกเงินยืมทดรองจายได โดยจะตองมีหลักฐานการอนุมัติ
และเมื่อดำเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ (เชน เดินทางไปปฏิบัติงานและกลับมาแลว) และไดจายเงินเสร็จเรียบรอยแลว
ตองสงหลักฐานประกอบและคืนเงินที่เหลือเขาบัญชีโครงการ
กรณีจายเงินไปเกินกวาวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ขออนุมัติ ตองดำเนินการขออนุมัติ โดยระบุ
เหตุผลและวงเงินคาใชจายทั้งหมด โดยระบุคาใชจายแยกเปนประเภทใหชัดเจน และขออนุมัติจายเงินเพิ่ม เชน
“ตามที่ไดขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย เพื่อเดินทางไปเก็บขอมูล ณ จังหวัดกระบี่ ระหวางวันที่ 21-23 มกราคม 2562
จำนวน 5,000 บาท (หาพันบาท) นั้น บัดนี้ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีคาใชจายจำนวน 6,000 บาท (หก
พันบาทถวน) และขออนุมัติเบิกเงินสวนที่เกิน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) มาพรอมกันนี้ดวย” และใหผูมี
อำนาจลงนามอนุมัติ
หมายเหตุ:

1. ในการยืมเงินทดรอง หากไมมีการใชเงินดังกลาว หรือในกรณีที่มีเงินเหลือ ใหนำฝากธนาคาร
โดยเร็ว ไมควรมีการยืมเงินดังกลาวตอ
2. การคืนเงินยืมทดรอง ควรกำหนดระยะเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากที่ไดรบั เงินยืมและเมื่อมีเงิน
คงเหลือใหนำฝากธนาคารอยางนอยไมเกิน 7 วันทำการหลังจากคืนเงินยืม

3.3 การจายเงินสดยอย เงินสดยอย (Petty Cash) คือ เงินที่มีบุคคลหนึ่งในโครงการ (เชน ผูชวยวิจัยหรือ
เจาหนาที่การเงิน) เปนผูถือไวเพื่อจายคาใชจายเบ็ดเตล็ดประจำวัน เชน คาสงจดหมาย คาน้ำมันรถ คาวัสดุเครื่อง
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เขียนเล็กๆ นอยๆ เปนตน วิธีการจายเงินสดยอยใหเปนไปตามระเบียบตนสังกัดของหัวหนาโครงการหรือตามระเบียบ
บพท.ดังนี้
1. หัวหนาโครงการควรระบุรายการที่สามารถจายจากเงินสดยอย และกำหนดตัวผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมเงินสดยอย โดยใหมีอำนาจในการจายเงินไดในวงเงินนั้น เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
2. ใหผูมีอำนาจอนุมัติ กำหนดวงเงินสดยอยเพื่อไวใชจายในโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการใชจาย
สำหรับคาใชจายที่ควรจายจากเงินสดยอย ควรเปนกรณีตอไปนี้




เปนหนี้ที่ตองชำระดวยเงินสด ซึ่งเจาหนี้ไมยินยอมรับชำระหนี้ดวยเช็คหรือโอนผานธนาคาร
เปนการจายตามการสั่งซื้อสินคาที่มีราคาไมเกิน 5,000 บาท
เปนการยืมเงินตามสัญญายืมเงินเพื่อซื้อของ หรือ ยืมไปเปนเงินทดรองจายในการปฏิบัติงาน
ในวงเงินไมเกิน 5,000 บาท

3. ตอ งมี หลัก ฐานการรับเงิน เป นใบเสร็จ รับเงิน หรือใบสำคั ญ รับเงิน หรือ ใบรั บ รองแทนใบเสร็จ
ประกอบการจายเงินทุกครั้ง
4. ควรมีการตรวจสอบการจายเงินสดยอยและเงินสดยอยคงเหลือ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลการตรวจสอบพรอมสรุปเงินสดยอยใหผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการทราบ
หมายเหตุ:

1. หลักฐานการเงินเมื่อมีการจายเงิน ควรมีการประทับตราวา “จายเงินแลว”
ทุกฉบับเพื่อปองกันการเบิกซ้ำซอน
2. ระเบียบและวิธกี ารจายเงินดังกลาวขั้นตนใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติซึ่งแตละโครงการ
สามารถที่จะนำไปประยุกตใชบางสวนไดตามความเหมาะสม และความสะดวกในการบริหาร
โครงการโดยใหอยูในดุลยพินิจของผูรับทุน

4)

เกณฑในการใชจายเงิน

1. การแบงรายจายออกเปนหมวดตางๆ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บหลักฐานและ
ลงบัญชี และเพื่อใหเขาใจตรงกันในเวลาสื่อสารและติดตามการใชจายเงินของโครงการ แตไมใชเรื่องรายแรงหากมีการ
ลงบัญชีผิดหมวดโดยไมเจตนา ตราบใดที่มีเอกสารครบถวนและชี้แจงได
2. การบันทึกลงบัญชีโครงการ ใหบันทึกตามรายจายที่เกิดขึ้นจริง แมวารายการจายจริงที่เกิดขึ้น ของจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากงบประมาณที่ไดกำหนดไวในสัญญาเกินกวารอยละ 20 ใหโครงการทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และ
ขออนุมั ติป รับโอนงบประมาณขามหมวดตอ บพท. (ไมควรทำการเปลี่ยนใบเสร็จ ไปลงหมวดอื่น หรือ หาวิธีการ
หลีกเลี่ยงอื่นๆ)
4.1 หมวดคาตอบแทน
4.1.1 คาตอบแทนนักวิจัย
จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ คาตอบแทนนักวิจัยจะเบิกจายตามอัตราและจำนวนเงินที่ระบุไว
ในเอกสารแนบทายสัญญารับทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหมวดคาตอบแทนต องไดรับ อนุม ัติจาก บพท. กอน
ดำเนินการ
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คาตอบแทนนักวิจัยโดยปกติจะจายเปนรายเดือน ในชวงเวลาที่นักวิจัยผูนั้นมีงานที่เกี่ยวของกับ
โครงการอยู ซึ่งอาจเกิดขึ้นเปนชวงๆ และไมตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได (ในบางโครงการมีนักวิจัยหลายสาขา
ซึ่งหมุนเวียนกันเขามาทำงานกับโครงการเปนเฉพาะบางชวง ตามแผนงานที่กำหนด)
หัวหนาโครงการอาจพิจารณาจายคาตอบแทนนักวิจัยเปนงวดๆ แทนการจายรายเดือนก็ได โดย
จายเปนกอนตามงานที่เสร็จแตละงวด เชน เมื่อสงรายงานความกาวหนาเฉพาะสวนของตนแลว ทุก 3-6 เดือน โดยตก
ลงกับผูรวมวิจัยไวกอนลวงหนา
คาตอบแทนนักวิจัยควรหยุดจายชั่วคราว ถานักวิจัยผูนั้นไมอยูปฏิบัติงานเปนเวลาเกินกวา 30 วัน
เชน ไปอบรมหรือ ดูง านตางประเทศในเรื่องซึ่งมิได เกี่ยวข องกับโครงการโดยตรง หรื อ ไปศึก ษาต อ หรื อ หยุ ด
ปฏิบัติงานในโครงการดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือเมื่อนักวิจัยไมไดปฏิบัติตามที่ไดตกลงกันไว (ไมมีผลงานและ/หรือไม
มีรายงานความกาวหนาที่มีคุณภาพ) การวินิจฉัยวาควรจะหยุดจายคาตอบแทนหรือไมอยางไร ใหอยูดุลยพิน ิจของ
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการ และเงินคาตอบแทนที่เหลืออยูใหรายงานตอ บพท.
หากในระหวางดำเนินการโครงการอยู มีนักวิจัยคนใดไดรับทุนโครงการอื่นอีก ซึ่งมีคาตอบแทน
ดวย ใหหัวหนาโครงการแจงให บพท. ทราบ
กรณีหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางในเวลาไมเกินกวา 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท.
บพท.จะพิจารณาจายเงินคาตอบแทนการวิจัยงวดสุดทายเต็มจำนวนตามสัญญา
หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรบั ทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการ
ปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. แตไมเกิน 180 (หนึ่ง
รอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนสงผลงานลาชา และยินยอมให บพท. ลดคาตอบแทนการวิจัย
งวดสุดทายลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา
หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลงานการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 180
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานหรือไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
ไดดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. เกิน 180
(หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนผิดสัญญา และยินยอมให บพท. ระงับการจายคาตอบแทน
การวิจัยงวดสุดทายที่ยังคงคางอยูตามที่ระบุในสัญญา
4.1.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา
การใหคาตอบแทนที่ปรึกษาควรจายเปน คน-วัน (Man-day) ตามงานที่ทำจริงในทุกเดือน เชน
เมื ่อ มาประชุมรว มกับ โครงการทุกเดื อน โดยใชอั ตราตามที่ร ะบุในเอกสารแนบทา ยสัญ ญารับ ทุ น (กรณีท ี ่จ  า ย
คาตอบแทนเปนรายครั้งที่มาใหคำปรึกษา หรือเมื่อทำงานบางชิ้นใหกับโครงการสำเร็จจะใชงบประมาณในหมวดคาใช
สอย)
คาตอบแทนที่ปรึกษานี้ ไมรวมถึงคาใชจายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ ของที่ปรึกษา ซึ่ง
โครงการจะตองจายใหตางหากโดยใชงบประมาณจากหมวดคาใชสอย
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4.2 หมวดคาจาง
จัดอยูในประเภทงบบุคลากร หมายถึง เงินเดือนลูกจางหรือเจาหนาที่ที่โครงการจาง (ทั้ง Full-time
และ Part-time) ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได
คาจางแตกตางจากคาใชสอย ตรงที่คาจางจะจายโดยใช เวลา เปนฐาน (Time-based) เชน คาจาง
ธุรการ สวนคาใชสอยนั้นจะจายโดยใช ชิ้นงาน เปนฐาน (Task-based) คือการเหมาจายเปนชิ้นงานเมื่อทำเสร็จ
โดยไมคำนึงถึงวางานนั้นเสร็จเร็วหรือชากวาที่ประมาณการ เชน คาเชารถ คาจัดทำรายงาน โดยมีหัวหนาโครงการลง
นามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงิน
คาจางใหใชอัตราเริ่มตนไมสูงกวาที่ระบุในสัญญาโครงการ สวนการจางลูกจางที่มีประสบการณที่ตรงกับ
งานที่จะทำในโครงการมาแลว ใหคิดจำนวนปที่มีประสบการณ ในการกำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนไดดวย ถาผูรับทุน
และหัวหนาโครงการเห็นวาเหมาะสม
สัญญาจางอาจใชแบบสัญญาการจางลูกจางชั่วคราว โดยจางครั้งละ 1 ป และถือวาเปนลูกจางชั่วคราว
ของหนวยงานตนสังกัด (โดยขอใหมีคำสั่งอนุมัติการจา งจากหัวหนาสถาบัน) และจา ยคาเบี้ยประกันสังคมตาม
กฎหมายใหกับลูกจางได
ลูกจางที่ปฏิบัติงานดีและมีประโยชนกับโครงการ (เฉพาะโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป) หัวหนาโครงการสามารถเลื่อนเงินเดือนลูกจางได โดยมีอัตราเงินเดือนเพิ่มเฉลี่ยไมเกิน 7% ทั้งนี้การเลื่อน
เงินเดือนสามารถทำไดเฉพาะในกรณีขึ้นสัญญาใหมและมีการระบุไวในสัญญารับทุนตั้งแตตน
นิสิตนักศึกษาที่ชวยงานในโครงการ หัวหนาโครงการอาจพิจารณาจางเปนชวงๆ ตามระยะเวลาที่ทำงาน
หรือจางเปนรายเดือนก็ได หากจางเปนรายเดือนใหใชเกณฑตามวุฒิขั้นสุดทายเปนอัตราเงินเดือนเต็มคูณดวยสัดสวน
ของเวลาการจาง เชน หนึ่งในสี่ หนึ่งในสาม หรือครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน ตามดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ นิสิต
นักศึกษาที่ยังมี Course work อยู ไมควรคิดเวลาการจางเกินครึ่งหนึ่งของเวลาเต็ม นิสิตนักศึกษาที่เรียน Course
work ครบแลว และทำวิทยานิพนธอยางเดียว สามารถจางในสัดสวนเวลาที่สูงกวานี้ได
นักวิจัยที่ไดรับคาตอบแทนหรือคาจางแลว ไมมีคาลวงเวลา
หมายเหตุ :
1. หมวดคาตอบแทนและคาจาง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองขออนุมัติจาก บพท. กอน และไมโอนยาย
เงินจากหมวดอื่นๆ มายังหมวดคาตอบแทนหรือหมวดคาจาง ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานวิจัย ซึ่ง
สงผลใหมีผูรวมงานเพิ่มขึ้นหรือปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยจะตองไดรับการอนุมัติจาก บพท. กอนดำเนินการ
2. ในการรับเงินคาตอบแทนหรือคาจางในโครงการ หามมิใหมีการลงนามรับเงินแทนกัน
3. นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่ไดรับคาตอบแทน/คาจาง จากโครงการวิจัยภายใตเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ของ บพท. มีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองแจงและเสียภาษีเงินไดในสวนนั้นตามกฎหมาย (กรณีที่
ผูมีเงินไดเปนขาราชการ/อาจารยประจำและเปนนักวิจัยบางชวงเวลา) ใหยื่นแบบ ภงด.90 เนื่องจากเปน
ผูมีเงินไดหลายประเภท คือ
- เงินเดือน จากตำแหนงหนาที่การงาน ถือเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวล
รัษฎากร
- เงินอุดหนุนในงานที่ทำจากโครงการที่ทำวิจัย ถือเปนเงิน ไดพึงประเมิน ตามมาตรา 40 (2) แหง
ประมวลรัษฎากร
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4.3 หมวดคาวัสดุ/อุปกรณ
จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ และเอกสารตำรา
ตางๆ สำหรับใชงานในโครงการตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร โดยแบงเปน 2 ประเภท
คือ
วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือมีอายุการใชงานไมยืนนาน
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะการใชงานยาวนาน ตัวอยางเชน เครื่อง
เขียน, หนังสือ, วารสาร, อะไหลเครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
วัสดุที่มีราคาสูง เชน อัญมณี โลหะมีคา ซึ่งจำเปนตองซื้อเพื่อใชในการทดลอง ตองมีทะเบียนวัสดุ
เฉพาะ ซึ่งระบุขอมูลของวัสดุที่จัดซื้อแตละครั้ง เชน น้ำหนัก ลักษณะรูปถาย จำนวน สี และอื่นๆ และหัวหนาโครงการ
ลงนามรับรอง (ในกรณีมูลคาไมเกิน 50,000 บาท) หรือกรรมการ 3 คน ลงนามรับรอง (ในกรณีมูลคาเกิน 50,000
บาท) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะตองจำหนายวัสดุเหลานี้เพื่อคืนเงินใหกับ บพท. นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยาง
อื่น
และรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด ไมเกิน 20,000 บาท
3) รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพย สิ นใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
4) รายจายที่ตองชำระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
เกณฑในการจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. ดังตอไปนี้
 การจัดซื้อหรือจัดจาง ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหผูรับ ทุนหรื อหัวหนาโครงการมี
อำนาจอนุมัติได
 การจัดซื้อหรือจัดจาง ในวงเงินเกิน 50,000 บาท ใหตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัด
จาง และคณะกรรมการตรวจรับ ไมนอยกวาชุดละ 3 คน โดยคณะกรรมการตองไมใชชุดเดียวกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือ
บริการที่มีลักษณะเปนชิ้นเดียวหรืองานเดียว ใหดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจางตามลักษณะนั้น หามมิใหแยกการ
จัดซื้อหรือจัดจางออกเปนรายการยอยๆ ทั้งนี้ใหเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
โดยตองเก็บหลักฐานใหตรวจสอบได
4.4 หมวดคาใชสอย
จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ และคาใชจายที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ เชน คาเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน คา
ไปรษณีย โทรศัพท เปนตน โดยเกณฑในการใชจายใหเปนไปตามระเบียบของ บพท. ดังตอไปนี้
4.4.1 คาเดินทาง คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
คา พาหนะ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงตามหลักฐานประกอบ เชน กากตั๋วรถทัวร เรือ รถไฟ
เครื่องบินชั้นประหยัด (ใชใบถายสำเนาแทนไมได) ไมอนุญาตใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย หรือ “ตามสิทธิ”
การเดินทางโดยรถยนตสวนตัวใหเบิกเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางใหแกผูเดินทาง ซึ่งเปนเจาของ
หรือผูครอบครอง หรือผูขับยานพาหนะสวนตัว แลวแตกรณีในอัตราตอ 1 คัน ดังตอไปนี้
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(1) รถยนตสวนบุคคล ในวงเงินไมเกินกิโลเมตรละ 6 บาท
(2) รถจักรยานยนต ในวงเงินไมเกินกิโลเมตรละ 4 บาท
ทั้งนี้ ไมสามารถจายเงินนอกเหนือจากเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางขางตน รวมถึงคาผานทาง
พิเศษอีกได และ การเบิกเงินชดเชยคาพาหนะเดินทางตองไมเกินอัตราคาโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และใหใช
ระยะทางจังหวัด (กิโลเมตร) ที่กรมทางหลวงจัดทำในการคำนวณระยะทาง ยกเวนในกรณีที่ไมสามารถเทียบอัตราคา
โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดได ใหเบิกจายตามความจำเปนของงาน และเปนไปโดยประหยัดที่สุด โดยใหใชใบสำคัญ
รับเงินเปนหลักฐาน
การวินิจฉัยวาผูใดมีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด รถไฟปรับอากาศ รถยนตสวนตัว ฯลฯ
เปนสิทธิของหัวหนาโครงการ ภายใตหลักการ “ประหยัดและจำเปน” และภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยู
กรณีการเชาเหมารถในการเดินทาง ใหเบิกจายตามความเหมาะสม โดยตองมีหลักฐานประกอบ
คือ ใบสำคัญรับเงินพรอมระบุทะเบียนรถและสำเนาบัตรประชาชนของคนขับประกอบทุกครั้งของการเบิกจาย
คาที่พัก เบิกไดตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่กำหนด คือ ไมเกิน 2,000 บาทตอวัน หากในกรณี
ที่ไปพักบานญาติ บานเพื่อน หรือพักตามวัดจะเบิกคาที่พักไมได แตอาจจะเบิกคาใชจายอื่นๆ เพิ่มไดตามเหตุผลและ
ความจำเปน ทั้งนี้ โดยหารือกับ บพท. เปนกรณีๆ ไป และไมอนุญาตใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายหรือตามสิทธิ
คาเบี้ยเลี้ยง เปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนาม หรือนอกสถานที่ทำการและ
เกินกวา 12 ชั่วโมง โดยคาเบี้ยเลี้ยงจะเบิกไดในอัตราวันละ 400 บาทถวน ในกรณีที่เปนการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในประเทศ ที่มีการจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อในวันใด ขอใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับ
วันนั้น และกรณีจัดเลี้ยงอาหารแตไมครบทุกมื้อในวันใด สามารถเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงสำหรับวันนั้น ไดรอยละ 70
4.4.2 คาจางในลักษณะที่เปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจางทำอุปกรณหรือ
ซอมแซมอุปกรณ คาจางทำเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชา
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
คาจางเหมาบริการเชนนี้ ตองมีผูตรวจรับงานกอนจายเงิน ซึ่งโดยปกติจะเปนหัวหนาโครงการ นักวิจัย
หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน
4.4.3 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
จายเพื่อทำประกันอุบัติเหตุใหผูประสานงาน ที่ปรึกษา หัวหนาโครงการ นักวิจัยในโครงการ
ผูชวยวิจัย คนขับรถ ที่มีหนาที่ออกปฏิบัติงานสนามเปนประจำ หรือที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานวิจัย ในวงเงิน
คนละไมเกิน 1,000,000 บาท
4.4.4 คาไปรษณีย โทรศัพท คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ คาสมาชิกวารสารวิชาการ คาสมาชิกในสมาคม
วิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานในโครงการ คาสมาชิก Internet เปนตน จะตองมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน
พรอมลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินดวย
4.4.5 คาใชสอยอื่นๆ เชน
คาตอบแทนผูตอบแบบสอบถาม จายโดยใชอัตราชุดละไมเกิน 300 บาท
คาเบี้ยประชุม โดยปกติไมมีเบี้ยประชุมสำหรับนักวิจัยผูเขารวมประชุมงานของโครงการ นอกจาก
กรณีที่ผูเขารวมประชุมบางคนตองเดินทางมาจากสถานที่หางไกล อาจพิจารณาจายเปนคาพาหนะเดินทาง (ตามจาย
จริ ง ) และเบี้ย เลี ้ ยง ตามอัตราที่ก ำหนด หรือ ผูท รงคุณวุฒิภ ายนอกที่โ ครงการเชิญ เขาร ว มประชุ ม ก็จ ะไดรั บ
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คาตอบแทนในลักษณะคาประเมินหรือคาที่ปรึกษา แตไมใชเบี้ยประชุม เวนแตคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ไดตกลงและไดรับความเห็นชอบจาก บพท. ตั้งแตตน โดยใชอัตราตามเกณฑกำหนดของ บพท.
4.5 หมวดคาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ จัดเปนงบลงทุน หมายถึง รายจายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จางทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานประมาณ 1 ปขึ้นไป และมีราคาหนวยหนึ่ง หรือ
ชุดหนึ่งมูลคาตั้งแต 10,000 บาท (ยกเวนอุปกรณระบบคอมพิวเตอรหรือดิจิตอลแมจะมีมูลคาไมถึง 10,000 บาท ก็ให
ถือวาเปนครุภัณฑ ดวยเชนกัน) รวมถึงคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งตองชำระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี
คาพิธีศุลกากร คาประกันภัย คาติดตั้ง ฯลฯ ทั้งนี้ บพท. จะสนับสนุนตามความสำคัญและจำเปนเรงดวน พิจารณาเปน
รายกรณี
ประเภทครุภัณฑ แบงตามลักษณะ การจัดการเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก. ครุภ ัณ ฑเ ฉพาะ : ครุภ ั ณฑ ที ่เขา ขายกลุ  มนี้ คื อ เครื ่องมื อ อุ ป กรณ อื ่ น ๆ ที ่มี
วัต ถุประสงค เพื่ อ ใชก ั บ งานวิจ ัย และทดลองจำเพาะ ไมสามารถนำไปใช ก ับ กิจ กรรมของโครงการอื่ น ๆ ได ดั ง
ตัวอยางเชน
 ครุภัณฑดานวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน อุปกรณ เครื่องมือเครื ่องใชในหองทดลอง
อุปกรณทางการแพทย ฯลฯ
 ครุภัณฑดานการเกษตร เพื่อใชในการทดลองและการวิจัย เชน ปศุสัตว (โค กระบือ มาฯลฯ)
เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ ตูเก็บเมล็ดพันธุ ฯลฯ
 ครุภัณฑว ิจัยดานอุตสาหกรรม เชน เครื่องจักรกลต างๆ อุปกรณ ชิ ้นสวนต างๆที ่น ำมา
ประกอบเปนเครื่องตนแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการเครื่องตนแบบถือเปน Output ของงานวิจัย
2. ประเภท ข. ครุภัณฑทั่วไป : ครุภัณฑที่เขาขายกลุมนี้ คือ เครื่องมือ อุปกรณสำนักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร และอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปใชหมุนเวียนกับกิจกรรมในโครงการอื่นๆ ได โดยแบงยอยเปน 2 ประเภท
ดังนี้
 ครุภัณฑสำนักงาน หมายถึง เครื่องมือ เครื่องไฟฟาอุปกรณตางๆ ที่มีความจำเปนตอการ
ดำเนินงานของโครงการ เชน เครื่องคำนวณ เครื่องโทรสาร ตูเก็บเอกสาร โตะทำงาน เปนตน
 ครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรและดิจิตอล หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชและอุปกรณที่
เปนระบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึง อุปกรณตางๆ ที่ใชในการตอพวง เพื่อเชื่อมระบบตางๆ ดวย โดยไมกำหนดมูลคาขั้นต่ำไว
ดังนั้นครุภัณฑที่มีมูลคาตอชิ้นไมถึงหนึ่งหมื่นบาทก็ตามใหถือรวมเปนครุภัณฑในสวนนี้ดวย เชน เครื่องสแกนเนอร CD
writer กลองดิจิตอล เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟา เครื่องสำรองกระแสไฟฟา (UPS) เครื่องปอนกระดาษ เครื่องแยก
กระดาษ เครื ่ อ งพิ ม พ (printer) แบบต า ง ๆ กล อ งถ า ยรู ป ระบบดิ จ ิ ต อล เครื ่ อ งอั ด เสี ย ง (recorder) และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน
ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ (ตัวอยางแบบฟอรม ในภาคผนวก)
ในกรณีที่โครงการไดรับอนุมัติใหจัดซื้อครุภัณฑ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑให
ชัดเจน หากมีขอสงสัยใหปรึกษา บพท. กอนดำเนินการจัดซื้อ
1. ดูสัญญาใหชัดเจนวาไดรับอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑอะไรบาง รวมทั้งวงเงินที่ไดรบั อนุมัติ
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2. การจัดซื้อครุภัณฑ ใหเปนไปตามระเบียบของตนสังกัดของหัวหนาโครงการหรือตามเกณฑของ บพท.
ดังตอไปนี้
2.1 กรณีครุภัณฑมีมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ใหโครงการดำเนินการสืบราคาไมนอยกวา 2 ราย และขอ
อนุม ัติมายัง บพท. เมื่อไดรับ การอนุมัติแลวจึงดำเนินการจัดซื้อ และรายงานการซื้อครุภัณฑใน
รายงานการเงินดวย
การตรวจรับครุภัณฑโดยมีเกณฑ คือ ครุภัณฑมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ใหหัวหนาโครงการลง
นามตรวจรับไดเอง
2.2 กรณีครุภัณฑที่มีมูลคาเกิน 50,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท
- จัดทำ Specification ของครุภั ณ ฑที ่ต  องการซื ้อ และดำเนินการสืบราคา โดยใหมีผูยื่น เสนอ
ราคาไมนอยกวา 2 ราย
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับอยางนอยชุดละ 3 คน โดย
กรรมการจัดซื้อและตรวจรับตองเปนคนละชุดกัน
- ใหขออนุมัติมายัง บพท. เมื่อไดรบั การอนุมัติแลวจึงดำเนินการจัดซื้อ และรายงานการซื้อครุภัณฑ
ในรายงานการเงินดวย
2.3 กรณีครุภัณฑมีมูลคาเกิน 500,000 บาท
- จัดทำ Specification ของครุภัณฑที่ตองการซื้อ
- ดำเนินการจัดทำราคากลาง (รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง ตองมีอยางนอย 1 คน ขึ้นไป
และชื่อจะตองไมซ้ำกับรายชื่อของกรรมการจัดซื้อจัดจาง)
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับอยางนอยชุดละ 3 คน โดย
กรรมการจัดซื้อและตรวจรับตองเปนคนละชุดกัน
- ปดประกาศเชิญชวนใหมี การยื่น ซองไมนอยกวา 3 ราย สงหลักฐานที่ไดลงประกาศดั งกลาว
เชน ภาพถายจากบอรดที่ติดประกาศ หรือ link ที่ลงประกาศ เปนตน
- เปดซองพิจารณาใบเสนอราคา รายละเอียดยี่หอสินคา คุณสมบัติตางๆ ตลอดจน เงื่อนไขของ
บริษัท และจัดทำสรุปผลการเปดซอง เสนอหนวยบริหารและจัดการทุน
- ให ขออนุ มั ติ มายัง บพท. เมื ่อได ร ับ การอนุม ั ติ แล วจึงดำเนิ น การจั ด ซื ้อ และรายงานการซื้ อ
ครุภัณฑในรายงานการเงินดวย
3. การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการวิจัย อาจดำเนินการตามหลักเกณฑที่กำหนดตามขอ 2. (อางอิง ขอ 1
ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่
กค.(กวจ) 04052/ว122 ลงวั น ที ่ 9 มี น าคม 2561) หรื อ ใช ม าตรฐานการจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ ต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนแนวทางปฏิบัติก็ได
4. หลังจากโครงการทำการตรวจรับครุภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว ใหกำหนดรหัสหมายเลขไว (สามารถดูวิธีการ
อางอิงรหัสครุภัณฑไดจากวิธีการกรอกและแบบฟอรมการกรอกขอมูลครุภัณฑ ในภาคผนวก) และใหติด
หมายเลขไวกับครุภัณฑ และรายงานให บพท. ทราบดวย รวมถึงรายงานในระบบฐานขอมูลกลางดวย และ
ใหจัดทำบัญชีคุมทรัพยสินหรือทะเบียนแสดงรายการครุภัณฑไว
5. เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ใหหัวหนาโครงการรายงานสรุปรายการและสภาพครุภัณฑของโครงการให บพท.
ทราบ โดยกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑนั้นๆ ใหเปนของหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการ เวนแตตกลงเปน
อยางอื่น และเวนแตกรณีครุภัณฑที่จัดซื้อดวยงบประมาณโครงการที่ภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นๆ รวม
สมทบงบประมาณ ใหทำความตกลงเปนลายลักษณอักษรไวระหวางผูรับทุน ผูใหทุนและผูรวมใหทุน เชน
การประชุมโครงการ เปนตน ทั้งนี้ บพท.ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาดำเนินการเพื่อใหครุภัณฑดังกลาว
เกิดการใชประโยชนสูงสุดตอวงการวิจัยและสังคมโดยรวม
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ขอแนะนำเพิ่มเติม
1. การซื้อครุภัณฑควรซื้อเฉพาะรายการที่จำเปนตองใชจริงในขณะนั้นเทานั้น รายการใดที่ยังไมจำเปนตอง
ใชหรือยังไมแนใจวาจะตองใชหรือไม หรือมีแนวโนมวาอาจจะไดมาจากแหลงอื่น เชนงบประมาณปกติ
ควรชะลอไวกอน
2. หัวหนาโครงการไมสามารถทำการปรับเปลี่ยนงบประมาณและรายการครุภัณฑ ยกเวนมีเหตุจำเปนใหทำ
หนังสือชีแ้ จงสาเหตุเพื่อขออนุมัติจาก บพท. เมื่อไดรับการอนุมัติแลวจึงจะปรับเปลี่ยนงบประมาณและ
รายการหมวดนี้ได
3. ครุภัณฑที่จัดซื้อจากตางประเทศ ใหใชใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผูขายในตางประเทศได โดยใหเบิกจาย
ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ทางธนาคารเรียกเก็บ และตองมีหลักฐานแสดงไวดวย
4.6 หมวดคาใชจายอื่น
คาใชจายอื่น จัดอยูในประเภทงบดำเนินการ หมายถึง คาใชจายที่เปนสวนเสริมใหงานวิ จัยมี
คุณภาพดีขึ้น หรือสรางกำลังคน หรือทำใหเกิดความเขมแข็งขององคกรหรือกลุมผูใช ซึ่งจะชวยทำใหกิจกรรมวิจัยและ
การใชผลงานวิจัยมีความยั่งยืนมากขึ้น
งบประมาณหมวดคาใชจายอื่นนี้ จะจายเมื่อโครงการมีความจำเปนตองใช
4.6.1 คาเดินทางตางประเทศ
สำหรับติดตามความกาวหนาทางวิชาการในตางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการ โดย
(ก) เป น การไปเสนอผลงานที่เกิด ขึ้นจากโครงการ หรือ (ข) เขา รว มประชุ มวิ ชาการหรื อดูง านเฉพาะเรื่อ ง ที่มี
ความสำคัญกับงานวิจัยในโครงการโดยตรง
อัตราคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. หรือทำความ
ตกลงกับ บพท. เปนคราวๆ ไป โดยหัวหนาโครงการตองทำเรื่องขออนุมัติการเดินทางกอนลวงหนาอยางนอย 1 เดือน
มายัง บพท. พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และประมาณการคาใชจาย
4.6.2 คาใชจายของนักวิจัยจากตางประเทศที่มาชวยงานในโครงการ อัตราคาใชจายของนักวิจัย
จากตางประเทศ ใหเปนไปตามเกณฑของ บพท. หรือทำความตกลงกับ บพท. เปนคราวๆ ไป
4.6.3 คาใชจายในการจัดประชุมนำเสนอผลงาน วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการ
หรือนำเสนอความกาวหนาโครงการวิจัย เปนตน ใหหัวหนาโครงการนำเสนอกรอบการดำเนินการไดแก หลักการและ
เหตุผล ความเปนมา วิธีการจัดประชุม รายชื่อผูเขารวมประชุม วัน เวลา สถานที่จัดประชุม พรอมทั้งประมาณการ
แยกตามหมวดตางๆ (คาอาหาร คาที่พัก คาเดินทาง คาจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ) เพื่อให บพท. ได
พิจารณาลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวันประชุม
4.6.4 คาบริหารจัดการปลายทาง การบริหารจัดการภายหลังโครงการดำเนินการไปไดระยะหนึ่ง
และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง วัตถุประสงคเพื่อผลักดันการใชประโยชนจากผลงานวิจัยในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิง
พาณิชย และเชิงสาธารณะ เชน การตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ การเสนอผลงานในตางประเทศ การจดสิทธิบัตร
ตีพิมพหนังสือ คูมือ เอกสารเผยแพร การอบรมถายทอดผลงานวิจัย การประชาสัมพันธ เปนตน หัวหนาโครงการ
สามารถขออนุมัติดำเนินการ โดยนำเสนอหลักการและเหตุผลและประมาณการคาใชจายเพื่อให บพท. พิจารณา
อนุมัติ

18

4.7 หมวดคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
เปนคาบำรุงเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบัน ซึ่งจัดสรรใหแกหนวยงานตน
สังกัดของนักวิจัยในโครงการ เปนจำนวนรวมไมเกินรอยละ 10 (สิบ) ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ การเบิกจายจะ
จายเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยไดรับผลงานสมบูรณตามสัญญา และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
กรณีหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางในเวลาไมเกินกวา 90 (เกาสิบ)
วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนได
ดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จาก บพท. จะพิจารณาจายเงินคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันเต็มจำนวนตามสัญญา
หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 90 (เกา
สิบ) วัน นับจากวันกำหนดสงมอบผลงานตามสัญญาหรือที่ไดรับอนุมัติขยายเวลา หรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนได
ดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจงจาก บพท. แตไมเกิน
180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนสงผลงานลาชา ผูรับทุนและหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมให บพท. จายเงินคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในสัญญา
หากหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนนำสงรายงานผลงานการวิจัยฉบับรางลาชากวากำหนดเกิน 180
(หนึ่ งรอ ยแปดสิบ) วัน นับ จากวัน กำหนดสง มอบผลงานตามสัญ ญาหรื อที่ ได ร ับ อนุม ัติข ยายเวลา หรือหัว หน า
โครงการวิจัยผูรับทุนไดดำเนินการปรับปรุง แกไข รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหแลวเสร็จ นับแตวันที่ไดรับแจง
จาก บพท. เกิน 180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน ใหถือวาผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนผิดสัญญา ผูรับทุนและ
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนยินยอมให บพท. ระงับการจายคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
อนึ่งหากโครงการนี้มีผูรวมโครงการจากหลายสถาบันหรือหลายหนวยงาน การจายเงินดังกลาวจะ
จายใหแกหนวยงานตนสังกัดของหัวหนาโครงการเทานั้น นอกจากจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
ซึ่งเมื่อรวมแลวตองไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ
เงินคาบำรุงสถาบันนี้ ใหใชในกิจกรรมทางวิชาการที่จะเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัยใหกับ
สถาบัน เชน การพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว การไปรวมประชุมเสนอผลงานทั้งในและ
ตางประเทศ การปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ การสอนหรือการวิจัย หรือสรางเครือขายทางวิชาการทั้งในและระหวาง
ประเทศ และคาสาธารณูปโภค เปนตน
5) แนวทางการลงบันทึกบัญชีรับ-จายเงินโครงการ และการจัดทำรายงานการเงิน
5.1 การจัดทำบัญชี (เอกสารแนบหมายเลข 5)
แบงออกเปน 3 สวน คือ
 สวนงบประมาณ (3 บรรทัดแรก) เพื่อใชในการควบคุมงบประมาณของทุนที่ไดรับและทราบ
ยอดงบประมาณคงเหลือแตละหมวด ณ สิ้นงวดนั้นๆ
 สวนกระแสเงิน (3 ชองของเงินฝากธนาคาร) ใชบันทึกจำนวนเงินที่ไดรับและจายไปจริงของ
รายการที่เกิดขึ้นในแตละวัน เพื่อทราบความเคลื่อนไหว รวมทั้งควบคุมจำนวนเงินที่มอี ยูใหเพียงพอใชสำหรับงวดนั้นๆ
 สวนรายจาย (6 ชองของรายจาย) ใชบันทึกคาใชจายจริง ที่จายไปในแตละรายการของแตละ
วัน โดยแยกตามประเภทของหมวดรายจาย เพื่อความสะดวกในการเก็บยอดคาใชจายสะสมและนำยอดคาใชจายรวม
ที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือน ไปจัดทำรายงานสรุปการเงิน
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5.2 การเก็บหลักฐาน ใหจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหลักฐานประกอบรายการจายเงิน
อื่นเรียงลำดับตามวันที่ พรอมกับใหเลขที่อางอิง ที่ใชลงรายการอางอิงในรูปแบบบัญชีคอลัมนที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อความเปน
ระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง
5.3 การจัดทำรายงานการเงิน รายงานการเงินที่โครงการเสนอตอ บพท. จะตองประกอบดวย ขอมูลที่
ครบถวนพอสำหรับการวิเคราะห ดังนี้
 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (Budget)
 คาใชจายที่เกิดขึ้น (Actual Expenditures)
 ดอกเบี้ย (Interest)
 เงินที่ไดรับและเงินคงเหลือ (Cash Flow)
 ประมาณการคาใชจายในงวดตอไป (Estimated Expenditures)
 ลงนามโดยหัวหนาโครงการและเจาหนาที่การเงินโครงการ ทุกหนา
 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
การจัดทำรายงานการเงิน ประกอบดวยเอกสาร 3 รายการ คือ
5.3.1 เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ ซึ่งแสดงรายการ ฝาก- ถอน และ
ดอกเบี้ยที่ไดรับ
ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้น โครงการจะตองรายงานให บพท. ทราบในรายงานการเงินดวย
5.3.2 เอกสารสรุปรายงานการเงินรอบ 6 เดือน เปนการแสดงยอดรายรับ-รายจาย-เงินคงเหลือ
ของงบประมาณที่ไดรับในแตละงวดให บพท. ทราบ (เอกสารแนบหมายเลข 6)
5.3.3 เอกสารการประมาณการเงินในงวดตอไป (เอกสารแนบหมายเลข 7) เปนการประมาณการ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามแผนการดำเนินงานลวงหนาซึ่งอาจจะมาก หรือนอยกวางบประมาณที่ไดประมาณการไวเดิม
(ขึ้นอยูกับแผนการทำงานที่จะเกิดขึ้น) ทั้งนี้ หากมีการปรับแผนการทำงานและคาใชจายเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว
เดิมในหมวดตางๆ หัวหนาโครงการจะตองทำหนังสือชี้แจงเหตุผลของการปรับแผนการทำงานและคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ให บพท. ทราบ โดยสงมาพรอมกับรายงานความกาวหนาและรายงานการเงิน
คาใชจายประมาณการนี้ จะตองรวมทั้งคาใชจายที่จะเกิดขึ้นใหม และคาใชจายที่เปนหนี้
ผูกพันมาจากงวดกอนดวย เชน สั่งของไวแลวแตยังไมมาถึง จึงยังไมไดจายเงิน ก็ตองถือวาเปนคาใชจายที่ผูกพั นไว
แลว (Committed expenditures) ตองรวมในประมาณการคาใชจายในงวดตอไปดวย
หมายเหตุ : 1. ในแตละงวดหากมีการจายเงินบางหมวดเกินงบประมาณที่ตั้งไวมาก (มากกวา 20% ของงบประมาณ
ในหมวดนั้นๆ) หัวหนาโครงการจะตองชี้แจงเหตุผลใหชัดเจนไวในรายงานการเงินดวย
2. เงิ นที่ บพท. จะสงใหในงวดต อไป จะเท ากับ งบประมาณการงวดต อ ไป (ตามที ่โ ครงการเสนอ)
เปรียบเทียบกับเงินคงเหลือที่โครงการมีอยูในมือ และจายจริงเทากับผลตาง (งบประมาณการที่เสนอ
ลบดวย เงินคงเหลือ)
3. การที่ บพท. ไมจายใหเต็มตามงบประมาณที่ตั้งไวนั้นไมใชการหักออก แต บพท. พยายามทำให
มั่นใจวานักวิจัยจะมีเงินอยูในมือพอที่จะทำงานตามที่เสนอ ดังนั้น จึงจายเพิ่มจากเงิน (คงเหลือ) ที่มี
อยูแลว ใหเต็มตามงบประมาณที่จะตองใชในระยะตอไปตามที่โครงการประมาณการมา ทั้งนี้การ
ประมาณการคาใชจายในงวดตอไป ควรรวมคาใชจายที่จะเกิดขึ้นใหม และคาใชจายที่เปนหนี้ผูกพัน
มาจากงวดกอนดวย เชน สั่งของไวแลวของยังไมมาถึง จึงยังไมไดจายเงิน เปนตน
หากทานมีประเด็นปญหาที่ไมเขาใจ หรือ ไมแนใจ และตองการให บพท. ชวยตอบคำถาม พรอมทั้ง หา
แนวทางแกไขให โปรดติดตอเจาหนาที่ บพท.
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แนวทางการบริหารทีมวิจัย
ความสามารถในการบริ ห ารที ม งานเป น ความสามารถเฉพาะส ว นบุ ค คล ซึ ่ ง ไม ม ี ข  อ ยึ ด ถื อ ปฏิ บ ั ติ
หรือแนวทางบริหารที่ชัดเจน อยางไรก็ตามหากในโครงการนั้นมีผูรวมงานก็ควรใหความสำคัญแกผูรวมงานในลักษณะ
ของการใหโอกาสแสดงความคิดเห็น และควรมีการแบงงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการปรึกษาหารือหรือประชุม
รวมกั นเปนระยะ เพื่ อติดตามความกาวหนาของงาน รวมทั้งเพื่อการพัฒนาและปรับ ปรุ งการดำเนิน งานใหด ี ขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีผูรว มงานหลายคน
ผู  ร  ว มที ม งานนอกจากจะเป น นั ก วิ จ ั ย ด ว ยกั น แล ว ในหลายกรณี ย ั ง มี ผ ู  ช  ว ยนั ก วิ จ ั ย ได แ ก นิ สิ ต
นักศึกษาหรือลูกจางในโครงการซึ่งบุคคลเหลานี้ควรไดรบั การฝกฝนและเรียนรูการทำวิจัยที่มีคุณภาพจากหัวหนาโครง
การและที ม งานคนอื ่ น ๆ การเป ด โอกาสให น ั ก วิ จ ั ย ในที ม งานได เ รี ย นรู และรั บ ผิ ด ชอบงานในภาระหน า ที่
ของตนเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนอยางยิ่ง
หั ว หน า โครงการเป น ผู  ท ี ่ ม ี บ ทบาทในการควบคุ ม การดำเนิ น โครงการให เ ป น ไปตามแผน ดั ง นั้ น
หนาที่ของหัวหนาโครงการจึงจัดอยูในระดับของผูบริหารโครงการซึ่งมีบทบาททั้งในแงของการบริหารงาน บริหารเงิน
และบริหารคน เช น หัวหนาโครงการสามารถระงับการจายคา ตอบแทนผูรวมโครงการไดในกรณีที่ไมปฏิบั ติงาน
ตามเปาหมายเปนตนดังนั้นการปฏิบัติตนของหัวหนาโครงการจึงควรยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
อยางราบรื่นและไดผล
ปรับแผนและปรับงบประมาณ
ภายหลังจากที่ไดดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแลว หากหัวหนาโครงการและทีมงานหรือ บพท.
มีความเห็นวาแผนงานที่วางไวเดิมไมนาจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายหลักหรือวัตถุประสงคที่วางไวไดก็สามารถดำเนิน
การพิจารณาแผนงานใหมใหเหมาะสมดี ทั้งนี้ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคที่ตั้งไวเดิมและระบุอยูในสัญญา
ในกรณีที่ทางโครงการขอปรับเปลี่ยนแผนงานสามารถทำได โดยการนำเสนอเรื่องขออนุมัติมายัง บพท. พรอมทั้งให
เหตุ ผ ล และนำเสนอแผนงานใหม เ พื ่ อทดแทนแผนงานเดิม ทั ้ง นี ้ ห ากจำเป น ต อ งมี ก ารปรั บ แผนงบประมาณ
เพื่อ ใหส อดคล อ งกับ แผนงาน ก็ ให ดำเนิ นการไดภ ายใต กรอบงบประมาณเดิ ม เป น หลั ก หากไดร ั บ อนุ ม ัต ิแ ล ว
ก็สามารถดำเนินงานไดตามแผนงานใหมได
ในกรณีที่ บพท. ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยที่โครงการยังไมได
รองขอ บพท.จะหารือกับโครงการเปนกรณีไป
การขอขยายเวลา
เมื่อโครงการไดดำเนินมาระยะหนึ่งแลว และหัวหนาโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือความควบคุม
และเห็นวามีแนวโนมเปนไปไดมากที่ทำใหโครงการไมสามารถเสร็จทันตามสัญญาได ขอใหหัวหนาโครงการทำเรื่ อง
ขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามจำเปนพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ หากเหตุผลดังกลาวหนักแนนเพียงพอ บพท.
ก็อาจพิจารณาขยายเวลาของสัญ ญาออกไปไดโดยไมมีผลกระทบตอสถานะของโครงการ และไมจัดวาโครงการ
ดังกล าวลาชาหรือผิดสัญญา รวมทั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดสัญญา จะเปลี่ยนแปลงไปตามกำหนดใหมที่ ไดรับอนุมัติ
ใหขยายเวลา
การดำเนินงานในชวงเวลาของการขยายเวลานั้นโดยปกติ บพท. จะพิจารณาไมจ ายคาตอบแทน
การดำเนินงานในชวงดังกลาวใหแกนักวิจัย และไมมีการเพิ่มงบประมาณนอกเหนือจากที่กำหนดไวเดิม
ในกรณี ที ่น ักวิ จ ัยไมสามารถใหเหตุ ผลที่ม ีน้ำหนักเพียงพอใหเ ชื ่ อได ว  า ความลาชา นั้ น เกิ ดจาก
เหตุสุ ดวิส ัย หรื อ ปจ จั ย ที ่ควบคุ มไมไ ด อาจทำใหการขยายเวลาดัง กล าวไม ไ ด ร ับ การอนุ ม ัติ ในกรณี น ี ้ น ั กวิ จั ย
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จะตองดำเนินการใหไดตามแผนเดิมที่วางไวและสงงานตามกำหนดเดิม หากไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด
จะมีผลทำใหสถานะของโครงการเปลี่ยนเปนลาชาหรือผิดสัญญา
การทำเรื่องขออนุมัติขยายเวลาควรทำกอนกำหนดวันสิ้นสุดตามที่ไดระบุไวในสัญญาอยางนอย 1
เดือน การปลอยใหโครงการอยูในสถานะลาชาหรือผิดสัญญา ซึ่งเปนผลมาจากการที่หัวหนาโครงการไมไดขอทำเรื่อง
ขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบตอการจายเงินงวดสุดทายของโครงการ และเงินคาบำรุงสถาบันงวดสุดทาย ดังนั้น
จึงควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดกรณีดังกลาวขึ้น
การขอขยายเวลาการดำเนินงาน ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนงานเดิมไดเสร็จสิ้นลงแล ว
โดยการเพิ่มกิจกรรมนอกเหนือจากสัญญาเดิม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการดำเนินงานมากขึ้น ก็อาจทำไดเชนกัน
รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัยเปนผลผลิตจากการดำเนินโครงการวิจัยซึ่งนักวิจัยตองจัดสงให บพท. ตามสัญญา
ซึ่งหากอยูใ นวิสั ยที ่ จะเผยแพรไ ด บพท. จะดำเนิน การดว ยวิธีตา งๆ เพื่ อให มี โ อกาสเกิด การใชประโยชน อยาง
กว า งขวางมากที ่ส ุ ด อย า งไรก็ ตามผลงานวิ จ ั ยบางประเภทที่ ย ัง ไม พ รอ มต อ การเผยแพร เช น อยู  ใ นระหวา ง
การยื่นจดสิทธิบัตร หรือในกรณีที่มีผูรวมลงทุนในการวิจัยนั้นๆ และยังไมตองการใหมีการเผยแพรในกรณีเชนนี้ บพท.
จะทำหนาที่ เก็บรักษา ความลับเหลานั้นไวเชนกัน
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จะเก็บรักษาไวที่ บพท. เพื่อเปด
โอกาสใหผูสนใจไดใชประโยชน นอกจากนี้รายงานดังกลาวจะถูกแปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตตอไป ยกเวนเอกสารที่อยูในระหวางการเก็บรักษาเปนความลับ
การประเมินโครงการ
กิจกรรมหนึ่งภายใตระบบควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัย คือ การติดตามและประเมินโครงการ
บพท. จั ด ให ม ี ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น โครงการทุ ก 6 เดื อ น หรื อ ตามตกลงในสั ญ ญา
โดยหั ว หน า โครงการตอ งส ง รายงาน ความก า วหน า และรายงานการเงิ น มายั ง บพท. เพื ่ อ เข า กระบวนการ
ประเมินตามขั้นตอนตอไป
กระบวนการประเมินโครงการของ บพท. อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ร วมกัน เชน
การเยี ่ ย มชมโครงการ การประชุ มนำเสนอผลงานและกำหนดให ม ี ก ระบวนการวิ พ ากษ หรื อ การให ผ ู  ไ ด รั บ
ผลประโยชนห รือ ผู ใชป ระโยชนเปนผูใ หความเห็น เป นตน ทั้ง นี้ นั กวิจ ัย มี ส ิท ธิ์ใ นการเห็น พอ งหรือโตแ ยงกับ
ผลการประเมินดังกลาวได แตอยางไรก็ตาม ตองอยูบนหลักของความถูกตองทางวิชาการและเหตุผลประกอบ
ในกรณีที่นักวิจ ัยเห็นพองกับผลการประเมินหรือคำแนะนำที่ไดจ ากการประเมิน นักวิจัยควรนำ
ขอแนะนำ ดังกลาว มาใชพิจารณาปรับปรุง การดำเนินงานในขั้นตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด หากนักวิจัยมี
ความเห็ นขัดแยงกับขอเสนอแนะดังกลาวและไมป ระสงคจะนำความเห็นหรือขอแนะนำดังกลาวไปใชประโยชน
ก็สามารถทำได โดยตองใหเหตุผลประกอบ โดยเหตุผลดังกลาวควรมีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักลางคำแนะนำดังกลาวได
หรือมีหลักฐานที่อางอิงไดประกอบ
ในกรณีที่นักวิจัยไมเห็นดวย หรือมีความเห็นขัดแยงกับคำแนะนำซึ่งไดจากการประเมิน มีขอแนะนำ
ใหนักวิจัยนำความเห็นของผูประเมินและความเห็นแยงของนักวิจัย ใสไวในภาคผนวกทายเลมรายงานฉบับสมบู รณ
เพื่อใหผูอานรายงานนั้นไดใชวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ
ทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยแตละชิ้นสามารถกอใหเกิดทรัพยสินทางปญญาไดอยางนอยที ่สุดรายงานผลงานวิจั ย
ก็เปนทรั พยสินทางปญ ญาอยางหนึ่ง ซึ่งไดรับความคุมครองโดยกฎหมายว าด วยลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ผลลัพธของ
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งานวิจ ัยบางเรื่องอาจนำไปสูการยื่นขอรับความคุมครอง คือ สิทธิบ ัตรหรืออนุสิทธิบัตรได และสามารถนำไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิงสาธารณะได ประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญา หรือคำ
รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหทุน
กรณีผูรับทุนเปนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม บพท. จะดำเนินการตามระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อใหนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. 2563
การเผยแพรประชาสัมพันธและการใชประโยชนจากงานวิจัย
บพท. จะดำเนินการเผยแพรผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ไดจากโครงการที่ไดรับทุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรื อ ประเด็ น ใดประเด็นหนึ ่ง ตามวาระและโอกาสที ่เ หมาะสม โดยใชส ื ่อ ต า งๆ เพื ่ อ ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน
จากผลงานวิจัย ยกเวนผลงานวิจัยที่อยูในระหวางระหวางการเก็บรักษาเปนความลับ ดังนั้น บพท. จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการเผยแพร และประชาสัมพันธผลงานวิจัยดังกลาวตามความเหมาะสมโดยไม กระทบตอทรัพยสิน ทางป ญญา
ของทุกฝายและขอความรวมมือจากนักวิจัยในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือเชิญเขามามีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับ
การเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานดังกลาวถึงแมโครงการวิจัยนั้นจะเสร็จสิ้นแลวก็ตาม
นักวิจัยหรือหนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยสามารถเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิจัยเหลานั้นได
เชนกัน ตามความเหมาะสมโดยไมกระทบตอทรัพยสินทางปญญาของทุกฝาย แตทั้งนี้ขอใหระมัดระวังเรื่องผลกระทบ
จากการเผยแพรที่มีผลตอการขอรับความคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผลงานนั้น
มีโอกาสขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือการคุมครองทางทรัพยสินทางปญญารูปแบบอื่น หากมีขอสงสัยประการใด
หรือไมแนใจโปรดสอบถามกอนดำเนินการ
ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยของโครงการในสิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง
ขอใหนักวิจัยและตนสังกัดของนักวิจัย อางอิงถึงชื่อหรือตราสัญลักษณ บพท. และ ระบุขอความวา “ไดรับทุนอุดหนุน
จากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื้นที่ (บพท.)” และ “ความเห็นใน รายงานผลการวิจัยเปนของผูวิจัย
หน ว ยบริ ห ารและจั ด การทุน ด า นการพัฒ นาพื ้ นที่ (บพท.) ไม จ ำเป นต อ งเห็ น ด ว ยเสมอไป” รวมถึ ง ส ง สำเนา
ของสิ่งที่ไดเผยแพรนั้นใหหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) จำนวน 1 ชุด
ในกรณีข องการเผยแพรแ ละประชาสัมพันธโ ดยทาง บพท. จะอ างอิงถึงและใหความสำคัญแก
หนวยงานตนสังกัดของนักวิจัยและทีมวิจัยดวยเชนกัน ทั้งในรูปแบบของตราสัญลักษณ หรือการอางถึงชื่อตามโอกาส
ที่เหมาะสมและเปนไปได ทั้งนี้ ในกรณีของการเผยแพรและประชาสัมพัน ธโดยสถาบัน ตน สังกั ดของนักวิจัยหรือ
นักวิจัยมีความประสงคให บพท.ช วยเหลือในดานการเผยแพรและประชาสัมพันธก็สามารถทำไดโดยติดตอกับ บพท.
โดยตรง
นอกจากนี้ บพท. ขอความรวมมือจากหัวหนาโครงการในการสงขอมูลดานการนำผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนของโครงการวิจ ัย ที ่ไดรับ ทุน กลับ มายัง บพท. ใหไ ด รับ ทราบดว ย (รายละเอียดในเอกสารแนบทาย
สัญญารับทุน)
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เอกสารแนบหมายเลข 1
สัญญาเลขที่....................................
โครงการ “…………………………………………………………………….”
บัญชีโครงการ

ชื่อบัญชีเงินฝาก
เลขที่บัญชี
ธนาคาร

สาขา

ผูมีอำนาจสั่งจาย

พรอมกันนี้ขอใหสงสำเนาบัญชีธนาคารมายัง บพท. ดวย
ลงนาม ............................................
(..........................................)
ผูรับทุน

หมายเหตุ : ผูมีอำนาจในการสั่งจายจะตองไมเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ใบสำคัญรับเงิน
โครงการ .....................................................................................................................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ......................
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................
ที่อยู/สถานที่ทำงาน ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
โทร. ................................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน ...........................................
ไดรับเงินดังรายการตอไปนี้
รายการ

จำนวนเงิน

1. คาพาหนะในการเดินทาง
รถยนตรับจาง/รถตู (ระบุทะเบียนรถ)
ตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/รถยนตโดยสารปรับอากาศ
รถยนตสวนตัว (คาน้ำมัน, ระบุหมายเลขทะเบียนรถ)
2. คาที่พัก
3. คาใชจายอื่นๆ
หมายเหตุ : เพื่อเปนคาใชจายการ.........................................................
ในวันที่................................................................................

รวม
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ...............................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................ ผูรับเงิน
(ลงชื่อ) ............................................................ ผูจายเงิน
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เอกสารแนบหมายเลข 3
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
โครงการ ......................................................................................................................................
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
รายละเอียดรายจาย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ..................................................................................................................
ขาพเจา..............................................................................ตำแหนง ............................................
ขอรับรองวารายจายขางตนนี้ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูขายได และขาพเจาไดจายเงินไปเพื่องานของ
โครงการอยางแทจริง
ลงชื่อ ............................................................
(ลายมือชื่อของผูจายเงิน)
ลงชื่อ .........................................................
(หัวหนาโครงการลงนามกำกับ)
หมายเหตุ ใชไดเฉพาะกรณีที่คาใชจายไมเกิน 1,000 บาท
26

เอกสารแนบหมายเลข 4
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ตัวอย่างบันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน โครงการ
ชือโครงการ : แร่ปูนขาว
บัญชีเงินฝากเลขที 0X0 - X - 0XXX0 - x
เลขที
เงินฝากธนาคาร
ว.ด.ป.

รายจ่าย

รายการ
อ้างอิง
งบประมาณ
(หัก) ค่าใช้จ่าย

รับ
จ่าย
คงเหลือ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ รวม
300,000
240,000 192,000 50,000 38,000
520,000
- 225,600
- 120,000 - 48,000 - 28,600 - 29,000
- 225,600

งบประมาณคงเหลือ

300,000 - 225,600

74,400

120,000

144,000

21,400

9,000

294,400

2546
15-มิ.ย. รับเงินงวด 1 จาก
R…/01
สกว

250,000
- 15,000

235,000

15,000

15,000

7-ม.ค. ซือเครืองเขียนฯP...../ 002

-

1,500

233,500

1,500

1,500

7-ม.ค. ค่าเอกสารประชุP...../
ม ครังที003

-

1,500

232,000

1,500

1,500

10-ม.ค. เบิกถอนเงินเปดบัญชี

-

100

230,800

1,200

1,200

10-ม.ค. ค่าล่วงเวลานักศึP...../
กษาช่ว005
ยงาน

-

3,000

227,800

15-ม.ค. ทดรองจ่ายไปลําP...../
ปาง 006

- 20,000

207,800

15-ม.ค. ค่าบดหินปูน P...../ 007

-

206,400

7-ม.ค. ค่าหินปูน

P...../ 001

15-มิ.ย. รับเงินงวด 2 จาก สกว.

1,400

3,000

3,000

50,000

20,000
1,400

1,400

50,000
500

201,500

4,900

4,900

3,000

198,500

3,000

3,000

15-มิ.ย. ค่าจ้างทํา BurnerP...../ 122

- 20,000

178,500

15-มิ.ย. ค่าทีปรึกษา

P..../0123

-

2,000

176,500

15-มิ.ย. ค่าสมาชิก Internet
P.../ 0124

-

4,500

172,000

15-มิ.ย. ค่าตอบแทนนักวิP...../0125
จัย
15-มิ.ย. ค่าจ้างจนท.Lab,P...../0126

- 65,000
- 17,000

107,000
90,000

65,000

300,500 - 225,700

74,800

120,000
120,000

15-มิ.ย. รับดอกเบีย
15-มิ.ย. ค่าสารเคมี

P...../ 121

รวม
ยอดยกไป

-

20,000

20,000

5,000

2,000
4,500

4,500
65,000
17,000

17,000
48,000
144,000

28,600
21,400

29,000
9,000

หมายเหตุ : เงินยืมทดรองจ่ายยังไม่ถือเปนค่าใช้จ่ายของโครงการ จนกว่าจะได้รับเอกสารการจ่ายมายืนเบิกแทน
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เอกสารแนบหมายเลข 6
สัญญาเลขที่ ..................................
“โครงการ..........................................................”
รายงานสรุปการเงินในรอบ ............................ เดือน
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
รายงานในชวงตั้งแตวันที่
หมวด
(ตามสัญญา)

ถึงวันที่

รายจายสะสมจาก
รายงานครั้งกอน
(1)

รายจาย

คาใชจายงวด
ปจจุบัน
(2)

รวมรายจายสะสม
จนถึงงวดปจจุบัน
(3) = (1) + (2)

งบประมาณทั้งหมดที่ตั้ง
ไวตามสัญญา (4)

คงเหลือ
(หรือเกิน)
(5) = (4) – (3)

ก. สวนที่โครงการบริหาร
1. คาตอบแทน

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

2. คาจาง

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

3. คาใชสอย

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

4. คาวัสดุ

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

5. คาครุภัณฑ

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

6. คาครุภัณฑ

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

7. คาใชจายอื่นๆ

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

รวม

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

รวมทั้งสิ้น

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

รวม
ข. สวนที่บริหารโดย บพท.

จำนวนเงินที่ไดรับและจำนวนเงินคงเหลือ
จำนวนเงินที่ไดรับ
จำนวน
วันที่ไดรับ
งวดที่ 1 (จาก บพท.)
.............. บาท ...../....../......
งวดที่ 2 (จาก บพท.)
.............. บาท ...../....../......
งวดพิเศษ .....
.............. บาท ...../....../......
ดอกเบี้ย ครั้งที่ 1
.............. บาท ...../....../......
(A)
รวมเงินที่ไดรับ
.............. บาท
คงเหลือเงินในบัญชีโครงการ (รวม (A) – รวม (B))
………………………………………..

คาใชจาย

จำนวน
.............. บาท
.............. บาท
.............. บาท

งวดที่ 1
งวดที่ 2
รวมรายจาย (B)

.............. บาท
................................บาท (C)

………………………………………

ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรบั ทุน

ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ
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เอกสารแนบหมายเลข 7
สัญญาเลขที่ ....................................
“โครงการ...................................................................................”
ประมาณคาใชจายในงวดตอไป
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
รายงานในชวงตั้งแตวันที่

ถึงวันที่
งบประมาณที่เสนอสำหรับงวดที่ ........
ตั้งไวเดิม

เสนอใหม (D)

แตกตาง %

หมายเหตุ

(ในสัญญา)
1. คาตอบแทน

......................

......................

......................

.....................................

2. คาจาง

......................

......................

......................

.....................................

3. คาใชสอย

......................

......................

......................

.....................................

4. คาวัสดุ

......................

......................

......................

.....................................

5. คาครุภัณฑ

......................

......................

......................

.....................................

6. ....................

......................

......................

......................

.....................................

7. ....................

......................

......................

......................

......................................

......................

......................

......................

.........................................

รวม

เงินที่ควรสงใหในงวดนี้
(=งบประมาณที่เสนอ - เงินคงเหลือ)

...................... บาท

(D) –(C)

………………………………………..

………………………………………

ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน

ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ
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เอกสารแนบหมายเลข 8
วันที่ …………………………………………
เรื่อง

ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ / ครุภัณฑตน แบบ

เรียน

ผูประสานงานชุดโครงการวิจัย “………………………………..” /ผูอำนวยการฝาย..........................................

เอกสารแนบ

 ใบเสนอราคา  Specification ของครุภณ
ั ฑ  ประกาศเชิญชวนยื่นซอง  ผลการเปดซองสอบราคาครุภณ
ั ฑ

ดวยโครงการ “…………………………………………………………..……………” สัญญาเลขที่ …………........................................…..…
มีความประสงคจะจัดซื้อครุภณ
ั ฑ ……………………..จำนวน …….รายการ ในวงเงิน …………………………..................................…..บาท
(…………………………………………….) จากบริษัท …………………เนื่องจาก ………………………………… รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
โดยครุภณ
ั ฑดังกลาว
 ไดรับอนุมัติแลวตามเอกสารแนบสัญญา หนา ................
 กรณีการจัดซื้อครุภัณฑไมเปนไปตามสัญญา โปรดระบุเหตุผล ...........................................................................
 โครงการไดดำเนินการแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง จำนวน 3 ทาน
1………………………………………….. ประธาน 2………………………………………….. กรรมการ
3………………………………………….. กรรมการ
เพื่อดำเนินการสอบราคาและเสนอผลการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจดั ซื้อตอไป
 โครงการไดดำเนินการแตงตั้งกรรมการตรวจรับ จำนวน 3 ทาน
1………………………………………….. ประธาน 2………………………………………….. กรรมการ
3………………………………………….. กรรมการ
เพื่อดำเนินการตรวจรับครุภัณฑที่ไดดำเนินการจัดซื้อแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(…………………………….)
หัวหนาโครงการวิจัยฯ
การดำเนินการ
 ความเห็นของผูประสานงาน/เอกชน

 เปนอำนาจอนุมัติของ บพท.
……………………………………………………………………………………………… ความเห็นเจาหนาที่ ………………………...……………….…………
.......................................................................................................... …………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................... ................................................................................................
..………………………………………............................................................ ความเห็น ผอ. บพท.
เรียน ผอ. บพท.
 อนุมัติ
เพื่อโปรดพิจารณา
 ไมอนุมัติ หรือความเห็นอื่น ………………………………………...
(

)
(...............................................................)
ผูอำนวยการ
วันที…่ ……เดือน……….พ.ศ……….

วันที…่ ……เดือน……….พ.ศ……….
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เอกสารแนบหมายเลข 9
วิธีกรอกขอมูลแบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑ
1. ขอใหใชแบบฟอรม 1 แผนตอครุภัณฑ 1 รายการ
2. รหัสครุภัณฑใหใชรหัสโครงการตามดวยสัญลักษณ “/” ตามดวย Running Number เชน
ถารหัสโครงการเปน RDG38-1-0004
ครุภัณฑชิ้นที่ 1 ใหใชรหัส RDG38-1-0004/1
ครุภัณฑชิ้นที่ 2 ใหใชรหัส RDG38-1-0004/2
ถาเปนครุภัณฑรายการเดียวกันหลายชิ้น ให RUN เลขแบบเดียวกัน โดยใหระบุรหัส
เริ่มตน และ
รหัสสุดทาย เชน RDG38-1-0004/1 ถึง RDG38-1-0004/10 เปนตน
3. Serial Number ถาไมมีไมตองกรอก
4. วันที่ไดรับของและเลขที่บิล ใหระบุวันที่บนเอกสารที่ไดรับจากบริษัทในการจัดซื้อ สวนเลขที่บิล
ใหใชเลขที่ของเอกสารนั้น
5. วิธีจัดซื้อ ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
1. ตกลงราคา
2. สอบราคา
3. ประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
6. สถานที่ติดตั้ง ใหระบุชื่อหอง ชื่ออาคาร และชื่อหนวยงานที่เครื่องนั้นติดตั้งใชงานอยู
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เอกสารแนบหมายเลข 9
แบบฟอรมทะเบียนครุภัณฑโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก บพท.
หัวหนาโครงการ .........................................................................................................................
สถาบัน.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ที่อยู ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
รหัสโครงการ................................................................................................................................
ชื่อโครงการ .................................................................................................................................
รหัสครุภัณฑ.........................................................................................................................................
ชื่อครุภัณฑ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
คุณลักษณะจำเพาะ (Specification)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวน..................................................................................................................................................
ราคาตอหนวย.......................................................................................................................................
Serial Number……………………………………………………………………………………………………………………
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