
-สําเนา- 

 

ประกาศสาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ ๐๐๑๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

ประเภทเงินรายไดจากสวนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 เพื่อใหการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของสํานักหอสมุดเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  

และขอ ๒๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการสรรหา อํานาจ และหนาที่ 

และการพนจากตําแหนงของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารการ

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๕๗/๒๕๖๓ เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

ในการบริหารงานและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา ในวาระการประชุมออนไลน คร้ังที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักหอสมุด

จึงประกาศหลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติ การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทเงินรายไดจากสวนงาน 

สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา “หลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

ประเภทเงนิรายไดจากสวนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ขอ ๒  ประกาศน้ีใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓  การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 

  ๓.๑ งวดท่ี ๑  เมื่อผูรับทุนทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ใหเบิกจายเงิน รอยละ ๕๐ 

  ๓.๒ งวดท่ี ๒  เมื่อผูรับทุนรายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยและไดรับการ 

    อนุมัติแลว ใหเบิกจายเงนิรอยละ ๔๐ 

  ๓.๓ งวดท่ี ๓  เมื่อผูรับทุนสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและไดรบัการอนุมัติแลว ใหเบิกจายเงนิ  

    รอยละ ๑๐ 

  กรณีเงินอุดหนุนการวิจัยไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหจายในลักษณะเหมาจายโดยไมตองแบงงวด 

 ขอ ๔  หลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได 

จากเงินสวนงาน สํานักหอสมุด ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 

 ขอ ๕  ใหนักวิจัยเก็บเอกสารและหลักฐานการจายไวเปนหลักฐาน เพ่ือการตรวจสอบ 

 ขอ ๖  ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามประกาศฉบับนี้ 
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

(ลงชื่อ)   นายเหมรัศมิ์  วชิรหัตถพงศ 

 

(นายเหมรัศม์ิ  วชิรหัตถพงศ) 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

 

              สําเนาถูกตอง 

 

 

       (นางอรัญญา บําเพ็ญแพทย) 

  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
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แนบทายประกาศสํานักหอสมุด ที่ ๐๐๑๗/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

ประเภทเงินรายไดจากสวนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายการ หลักเกณฑ อัตรา 

๑. งบบุคลากร 

๑.๑ คาจางช่ัวคราว 

๑.๒ คาจางผูชวยวิจัย 

 

๑. เหมาจายรายเดือน 

 

 

ป.โท อัตราคาจางไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอเดือน 

ป.ตรี อัตราคาจางไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอเดือน 

ปวส. อัตราคาจางไมเกิน ๘,๐๐๐ บาทตอเดือน 

ปวช. อัตราคาจางไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน 

๒. งบดําเนินการ 

๒.๑ คาตอบแทน 

   (๑) คาตอบแทนคณะผูวิจัย 

 

๑. เบิกจายตามสัดสวนการมีสวนรวมของ 

    โครงการวิจัย 

๒. ในโครงการเดียวกันกรณีเบิกเงิน     

    คาตอบแทนคณะผูวิจัยแลวไมสามารถ 

    เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

    นอกเวลาทํางานปกติได 

 

ไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการวิจัย

ที่ไดรับ 

  

 

   (๒) คาตอบแทนที่ปรึกษา ๑. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรบัจาก 

    ที่ปรึกษา 

๒. ตองเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญ 

    ในสาขาวิชาการท่ีสําคัญของโครงการ 

    โดยพิจารณาจากประสบการณทํางาน 

    และคณุวุฒิ 

๑. ไมเกินรอยละ ๑๐ ของงบประมาณ 

    โครงการวิจัยที่ไดรับ 

๒. กําหนดจายคาตอบแทนที่ปรึกษา  

    คนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓. กําหนดจายคาตอบแทนที่ปรึกษา 

    โครงการวิจัยละไมเกิน ๒ คน กรณี 

    เปนแผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 

    ๕ คน 

   (๓) คาตอบแทน 

        การปฏิบัติงานนอกเวลา 

        ทํางานปกติ 

๑. จายตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี  

    ๐๔๒๘/๒๕๕๔ เร่ือง คาตอบแทนการ 

    ปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติ  

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ใชแบบหลักฐานการจายเงิน 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

    ราชการ และใบลงเวลาปฏิบัติงาน 

    เปนหลักฐานการจาย 

๑ วันทํางานปกติ เบิกไดไมเกิน ๔ ช่ัวโมง  

   ช่ัวโมงละไมเกิน ๕๐ บาท 

๒. วันหยุดทาํงาน เบิกไดไมเกิน ๗ ช่ัวโมง 

    ช่ัวโมงละไมเกิน ๖๐ บาท 

๓. ปรับเปลี่ยนตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   (๔) คาตอบแทนผูใหขอมูล   

       (ผูตอบแบบสอบถามให 

       สัมภาษณ) 

๑. เบิกจายเปนรายคร้ัง 

๒. ใชใบสําคัญรับเงนิ 

๓. กรณีขอมูลสวนบุคคลเปนความลับให 

    หัวหนาโครงการรับรองการจายแทน 

คนละไมเกิน ๒๐๐ บาท ตอคร้ังตอคน 
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   (๕) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง ๑. เบิกจายเปนรายครั้ง 

๒. ใชใบสําคัญรับเงนิ 

๓. กรณีขอมูลสวนบุคคลเปนความลับ 

    ใหหัวหนาโครงการรับรองการจายแทน 

ไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตอคร้ังตอคน 

   (๖) คาตอบแทนวิทยากร 

        ในการฝกอบรม 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง หลักเกณฑการจายคาใชจายในการเดิน

ไปปฏิบัติงานและคาใชจายในการฝกอบรม  

พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพ่ิม 

คาตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละไมเกิน  

๒,๐๐๐ บาท 

   (๗) คาตอบแทนนิสิตชวยงาน ๑. คาตอบแทนนิสิตชวยงาน เบิกจาย 

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  

    เรื่อง หลักเกณฑการจายคาใชจาย 

    ของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไข  

    เพ่ิมเติม  

๒. เบิกจายเปนรายวัน (หลักฐานการ 

    จายเงิน 

๓. ใชใบสําคัญรับเงนิและสําเนาบัตร 

    ประชาชน หรือสําเนาบัตรนิสิตเปน 

    หลักฐานการจาย 

๑. คาตอบแทนนิสิตชวยงานตอคน  

    ช่ัวโมงละไมนอยกวา ๓๐ บาท แตไมเกิน 

    ช่ัวโมงละ ๖๐ บาท 

๒. คาตอบแทนนิสิตชวยปฏิบัติงาน 

    หองปฏิบัติการ และเปนผูชวยวิจัยตาม 

    ความจําเปนของสวนงาน โดยอยูใน 

    ดุลยพินิจของหัวหนาสวนงาน 

     (๑) นิสิตระดับปริญญาโท ตอคน  

          วันละไมเกิน ๒๓๐ บาท 

     (๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ตอคน  

          วันละไมเกิน ๒๗๕ บาท 

๓. ปรับเปลี่ยนตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย 

    กําหนด 

   (๘) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ  

       (Reader) ในการประเมิน 

       คุณภาพรายงานฉบับ 

       สมบูรณ 

๑. เบิกเหมาจาย 

๒. ใชใบสําคัญรับเงนิ 

จํานวน ๑ คน ตอเรื่องๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท 

   (๙) คาตอบแทนผูเช่ียวชาญ 

        ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

๑. เบิกเหมาจาย 

๒. ใชใบสําคัญรับเงนิ 

ไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอคน  

(จํานวนคนตามความเหมาะสม) 

๒.๒ คาใชสอย 

   (๑) คาใชจายในการเดินทาง 

        ไปปฏิบัติงาน 

 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง หลักเกณฑการจายคาใชจายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานและคาใชจายในการ

ฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

เทาที่จายจริงตามความจําเปนเหมาะสม 

และประหยัด 

   (๒) คาใชจายในการสัมมนา/ 

        ฝกอบรม 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง หลักเกณฑการจายคาใชจายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานและคาใชจายในการ

ฝกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม 
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   (๓) คาใชสอยอ่ืน  

       (คาจางเหมา บริการ  

       คาแรง เงินประกันสังคม) 

ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม 

๒.๓ คาวัสดุ ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม 

โดยแยกรายการวัสดุเปนประเภท  

เชน วัสดสํุานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร  

วัสดุวิทยาศาสตร เปนตน 

เทาที่จายจริงตามความจําเปนเหมาะสม 

และประหยัด 

๓. งบลงทุน 

๓.๑ คาครุภัณฑ 

๑. ใหจายตามความจําเปนและ 

     เหมาะสม โดยแยกรายการครุภัณฑ 

     เปนประเภท เชน ครุภัณฑ 

     สาํนักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

     เปนตน 

๒. ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 

๓. ใหมีหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเปน 

    ของครภุัณฑนั้นๆ ดวยเพ่ือประกอบ 

    การพิจารณา 

ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม  

และไมเกินรอยละ ๕๐ ของงบประมาณ

โครงการวิจัยที่ไดรับ 

๓.๒ คาสิ่งกอสราง ๑. ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม  

    ซึ่งเปนรายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม  

    ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 

    สิ่งกอสรางมีวงเงนิเกินกวา  

    ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง 

ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม 

 

หมายเหตุ   

๑.  กรณีตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ประกอบการเบิกจาย หากไมสามารถเรียกสําเนาบัตรประจําตัว   

     ประชาชนได ใหมีคาํชี้แจงประกอบ 

๒.  นอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ 

๓.  กรณีมีการเรียกเก็บคาใชครุภัณฑของหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามที่หนวยงานเรียกเก็บ 

๔.  กรณีการจายเงินเปนการจายแบบเหมาจายใหนักวิจัยเก็บใบเสร็จรบัเงิน และเอกสารการเงนิไวเปนหลักฐาน  

     เพื่อการตรวจสอบ 
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แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินอุดหนนุโครงการวิจัยตามประกาศสํานักหอสมุด 

เร่ือง แนวปฏิบัติการเบิกจายเงินอดุหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณ เงินรายไดจากเงินสวนงาน 

สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ข้ันตอนท่ี ๑  เม่ือนักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ไดดําเนินการจัดทําสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

เพ่ือเสนอผูอํานวยการสํานักหอสมุดลงนามในสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 

๑. สัญญาขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายไดสวนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ของปที่ไดรบั 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 

๒.  โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนนุ จํานวน ๒ ชุด 

๓.  เอกสารแนบทายสัญญาของรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่เก่ียวของ จํานวน ๒ ชุด 

ข้ันตอนท่ี ๒  การเบิกเงินงวดที่ ๑ นักวิจัยติดตอเจาหนาท่ีการเงินของสํานักหอสมุด ทําบันทึกขอความ 

เพ่ือขอเบิกเงินงวดที่ ๑ รอยละ ๕๐ โดยจัดทําเอกสารการเบิกจาย ประกอบดวย 

๑. บันทึกขอความ จากระบบฐานขอมูลการวิจัย เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

  งวดที่ ๑ รอยละ ๕๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับ 

๒. สําเนาสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายไดสวนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  

     จํานวน ๑ ฉบับ 

๓.  สําเนาเอกสารแนบทายสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน ๑ ชุด 

๔.  ใบสําคัญรับเงินจากระบบฐานขอมูลการวิจัย งวดที่ ๑ รอยละ ๕๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับ 

ข้ันตอนท่ี ๓  การเบิกเงินงวดที่ ๒ เม่ือนกัวิจัยไดรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยและไดรับอนุมัติในเอกสาร 

รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย (แบบ ต-๑ช/ด) นักวิจัยติดตอเจาหนาที่การเงินของสํานักหอสมุด  

ทําบันทึกขอความเพื่อขอเบิกงวดที่ ๒ รอยละ ๔๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับโดยการจัดทําเอกสาร 

เบิกจาย ประกอบดวย 

๑. บันทึกขอความ จากระบบฐานขอมูลการวิจัย เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัยงวดที่ ๒  

รอยละ ๔๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรบั 

๒. สําเนาบันทึกขอความการขอสงรายงานความกาวหนาฯ ที่ไดรับการอนุมัติ และรายงานความกาวหนา 

โครงการวิจัย (แบบ ต-๑ช/ด) ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย 

๓. ใบสําคัญรับเงนิจากระบบฐานขอมูลการวิจัย งวดท่ี ๒ รอยละ ๔๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับ 

ข้ันตอนท่ี ๔  การเบิกเงินงวดที่ ๓ เม่ือนกัวิจัยไดสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ๒ เลม สงมอบไฟล 

นามสกุล .pdf ใหสํานักงานผูอํานวยการจัดเก็บขอมูล และเมื่อไดรับอนุมัติการสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณจาก 

ผูอํานวยการแลวใหนักวิจัยติดตอเจาหนาท่ีการเงิน ทําบันทึกขอความเพ่ือขอเบิกเงินงวดที่ ๓ รอยละ ๑๐ ของ 

งบประมาณโครงการวิจัยท่ีไดรับโดยจัดทําเอกสารการเบิกจาย ประกอบดวย 

๑. บันทึกขอความจากระบบฐานขอมูลการวิจัย เพ่ือขอนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๓  

  รอยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับ 

๓. สําเนาบันทึกขอความ เร่ือง ขอสงรายงานฉบับสมบูรณ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย

ประจําสํานักหอสมุด 
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๓. ใบสําคัญรับเงินจากระบบฐานขอมูลการวิจัย งวดท่ี ๓ รอยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับ 

 กรณีไมสามารถเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยใหเสร็จภายในปงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ใหทําบันทึกขอความเพ่ือขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจัย โดยระบุเหตผุลและความจําเปนตอ 

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย ผานผูอํานวยการสํานักหอสมุด เม่ือไดรับความเห็นชอบใหขยายระยะเวลา 

การดําเนินโครงการวิจัย ใหนักวิจัยติดตอเจาหนาท่ีการเงินของสวนงาน เพ่ือทําบันทึกขอความเพื่อขอกันเงิน 

กับหัวหนาสวนงานตอไป 

 

****************************** 
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