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สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
พฤศจิกำยน 2561

คำนำ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรในกำกับของสำนักนำยกรัฐมนตรี ก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2535 มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ทั้งในด้ำน วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ กำรวิจัยเชิงนโยบำย และกำรวิจัยประยุกต์ต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ วิชำกำรของประเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นเวลำ
มำกว่ำ 2 ทศวรรษ
ทั้งนี้ กำรก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษที่ 3 ของ สกว. นับเป็นก้ำวย่ำงใหม่ที่สำคัญ ในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่
ควำมท้ำทำย พร้อมกับกำรเริ่มวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ (พ.ศ.2557-2560) อย่ำงเป็น
รูปธรรม ผ่ำน 5 ยุทธศำสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำในประเด็นสำคัญ 2) กำร
สร้ำงและเพิ่มศักยภำพของนักวิจัย บุ คลำกร เครือข่ำย และองค์กรวิจัย 3) กำรพัฒนำระบบวิจัยให้มี
ประสิทธิภำพ 4) กำรบริหำรจัดกำรเพื่อนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
และ 5) กำรพัฒนำองค์กรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สกว.มีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้ทำงำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยร่วมกับนักวิจัยทุกท่ำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ตั้งไว้และนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรพัฒนำประเทศในที่สุด อนึ่งเพื่อให้กำรทำงำน
เป็นไปโดยรำบรื่น เรำได้จัดทำเอกสำรคู่มือนักวิจัยฉบับนี้ ขึ้นโดยมุ่งหมำยให้ทุกท่ำนที่ติดต่อประสำนงำน
กับเรำ ไม่ว่ำจะเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ผู้ประสำนงำน นักวิจัย รวมทั้งบุคลำกรของสกว. เอง มีจุดหมำย
ในกำรทำงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
เนื้ อหำสำระในเอกสำรฉบั บนี้ เป็นกำรอธิบำยถึงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆ ที่ ใช้ในกำร
บริหำรกำรเงินและพัสดุของโครงกำรที่ได้รับทุน รวมทั้งเจตนำรมณ์และเหตุผลที่กำหนดให้มีขั้นตอนและ
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่กำลังพัฒนำปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นลำดับจำกประสบกำรณ์ทำงำนและควำมร่วมมือของ
ทุกท่ำน
ท้ำยที่สุ ด สกว. หวังว่ำจะเป็นส่ วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้ ประเทศไทย มีระบบกำรบริห ำร
งำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้โดยกลไกสำธำรณะและทำให้สำธำรณชน
มั่นใจได้ว่ำเงินภำษีอำกรที่นำมำใช้ลงทุนวิจัยนี้ เกิดผลดีต่อสังคมอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิผลอย่ำง
แท้จริง
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
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คู่มือนักวิจัย
ขอแสดงควำมยินดี ที่ท่ำนได้เข้ำมำสู่วงกำรวิจัยที่มีคุณภำพภำยใต้กำรสนับสนุนทุนวิจัยของสกว.
เพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรวิจัยของท่ำน เป็นไปอย่ำงมี คุณภำพและประสิทธิภำพ โปรดอ่ำนคู่มือนี้โดย
ละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนวิจัย และหำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำร
ใด สำมำรถติดต่อมำยัง สกว. ได้ทุกเมื่อหรือหำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trf.or.th และหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำผลงำนวิจัยของท่ำนจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประเทศชำติในด้ำนต่ำงๆ ตำมเจตนำรมณ์ที่ท่ำน
และ สกว. กำหนดไว้ร่วมกัน

เตรียมตัวก่อนเริ่มโครงกำร
เมื่อท่ำนได้รับสัญญำกำรให้ทุน จำก สกว. แล้ว โปรดตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรซึ่งควรจะ
ประกอบด้วยสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้
1. หนังสือแจ้งกำรอนุมัติทุนจำกผู้อำนวยกำร สกว.
2. คู่มือนักวิจัย 1 เล่ม
3. สัญญำกำรให้ทุนวิจัย จำนวน 2-4 ชุด หรือ มำกกว่ำขึ้นอยู่กับจำนวนคู่สัญญำ
4. เอกสำรแนบหมำยเลข 1 ซึ่งเป็นกำรสรุปข้อเสนอโครงกำร
5. เอกสำรแนบหมำยเลข 2 รำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน และรำยละเอียดแผนงบประมำณ กำรเปิด
บัญชีโครงกำร แนวปฏิบัติทำงกำรเงิน บัญชีและพัสดุ
6. เอกสำรแนบหมำยเลข 3 รำยชื่อผู้ทำงำนในโครงกำร
7. เอกสำรแนบหมำยเลข 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยงำนกำรเงิน
รูปแบบกำรเสนอผลงำนของโครงกำร
8. หนังสือถึงผู้จัดกำรธนำคำรเพื่อขอเปิดบัญชีธนำคำร (ถ้ำมี)
9. หนังสือแจ้งเรื่อง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ป.ป.ช.
เมื่อท่ำนได้รับเอกสำรดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว โปรดดำเนินกำรดังต่อไปนี้

ให้ผู้มีอำนำจลงนำม
สกว. จะจัดส่งเอกสำรทั้งหมด มำยังหัวหน้ำโครงกำร ดังนั้นโปรดอ่ำนและทำควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของสัญญำดังกล่ำว พร้อมกับทำหนังสือแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนต้นสั งกัดผู้มีอำนำจลงนำม เช่น
ในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรเป็นอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ อธิกำรบดี หรือ รองอธิกำรบดีผู้ที่ ได้รับ
มอบหมำย หรืออธิบดีในกรณีที่หัวหน้ำโครงกำรเป็นข้ำรำชกำร เป็นต้น เพื่อลงนำมในสัญญำทุกชุด ใน
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ฐำนะ “ผู้รับทุน” และท่ำนในฐำนะหัวหน้ำโครงกำร โปรดลงนำมในสัญญำในฐำนะ “หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ผู้รับทุน” พร้อมทั้งหำพยำนลงนำมในสัญญำอีก 1 ท่ำน
โปรดอย่ำลืมให้ผู้ที่ลงนำมในช่อง “ผู้รับทุน” ได้ลงนำมในเอกสำรแนบหมำยเลข 2 เรื่องกำรเปิด
บัญชีโครงกำรด้วย

กำรเปิดบัญชีธนำคำร
โปรดนำหนังสือขอเปิดบัญชีโครงกำร จำก สกว. ไปติดต่อที่ธนำคำรที่ท่ำนสะดวกสุด ทั้งนี้แนะนำ
ให้ท่ำนใช้ธนำคำรกรุงไทย เพื่อควำมสะดวกในกำรโอนเงินจำก สกว. โดยใช้ชื่อบัญชีตำมที่ สกว. แนะนำ
ในเอกสำรที่แจ้งมำ โดยสกว. จะโอนเงินเข้ำบัญชีหลักโครงกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกท่ำนไม่สะดวกที่จะใช้
บริกำรของธนำคำรกรุงไทย ท่ำนสำมำรถใช้บริกำรของธนำคำรอื่นได้ ตำมควำมเหมำะสม
เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำยเงินโครงกำร ซึ่งหัวหน้ำโครงกำรควรปฏิบัติมีดังนี้
1. กำหนดให้ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยอย่ำงน้อย 3 คน โดยหนึ่งในนั้นต้องมีหัวหน้ำโครงกำร

รวมอยู่ด้วย
2. กำรสั่งจ่ำยต้องมีผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยลงนำมอย่ำงน้อย 2 คน โดยหนึ่งในนั้นต้องมี

หัวหน้ำโครงกำรลงนำมในทุกครั้งที่มีกำรเบิกจ่ำยเงินอยู่ด้วยเสมอ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ร่วมโครงกำร หรือมีผู้ร่วมโครงกำรเพียง 1 คน ให้กำหนดบุคคลใน

หน่วยงำนเดียวกัน เป็นผู้ลงนำมร่วมในกำรสั่งจ่ำยเงินได้
สิ่งทีไม่ควรปฏิบัติ
1. กำรใช้ชื่อบัญชีหลักโครงกำร เป็นชื่อหัวหน้ำโครงกำรหรือบุคคลอื่นในลักษณะบัญชี

ส่วนบุคคล
2. กำรโอนย้ำยเงินในบัญชีหลักที่แจ้งไว้กับ สกว. ไปยังบัญชีอื่นในลักษณะของกำรใช้

บัญชีหลักเป็นทำงผ่ำนโดยไม่ได้รับอนุมัติจำก สกว. ก่อน
3. กำรกำหนดให้ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยเป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องทำงสำยเลือด

หรือเป็นบุคคลเดียวกันตำมกฎหมำย (เช่น สำมี ภรรยำ บุตร พี่น้อง ฯลฯ)
4. กำรขอมีบัตร ATM ในบัญชีหลักของโครงกำร
5. กำรฝำก ถอน เงิน อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ในบัญชีหลักของโครงกำร

กำรส่งเอกสำรกลับมำยัง สกว.
เมื่อท่ำนได้ดำเนินกำรเปิดบัญชีหลักของโครงกำรเรียบร้อยแล้ว โปรดถ่ำยสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำ
แรก ซึ่งปรำกฏชื่อบัญชีและหมำยเลขบัญชีชัดเจน ส่งมำยัง สกว. พร้อมกับเอกสำรสัญญำ ที่ลงนำม
เรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบขั้นสุดท้ำยว่ำท่ำนได้ส่งเอกสำรเหล่ำนี้มำครบถ้วนหรือไม่
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1. สัญญำที่ลงนำมโดย “ผู้รับทุน” “หัวหน้ำโครงกำร” และ “พยำน” 1 ท่ำน เรียบร้อยแล้ว
ทุกฉบับที่ท่ำนได้รับมำ (เพื่อควำมสะดวกโปรดใช้ซองที่ สกว. แนบมำให้พร้อมกับสัญญำ)
2. สำเนำหน้ำบัญชีธนำคำรที่มีชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ที่ชัดเจนอ่ำนได้โดยไม่ผิดพลำด
โปรดส่งเอกสำรดังกล่ำวโดยจดหมำยลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรจัดส่ง
หำกท่ำนไม่ได้รับเงินโครงกำรเข้ำบัญชีของท่ำนภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกส่งเอกสำรคืนสกว.แล้ว โปรด
ติดต่อกลับมำยัง สกว. โดยด่วน
กำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ช่วยโครงกำร (ถ้ำมี)
ในกรณีที่โครงกำรได้รับอนุมัติให้จัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อช่วยเหลือโครงกำรโปรดรีบดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นโดย
ด่วน ทั้งนี้มีข้อแนะนำดังนี้
1. ถ้ำหน่วยงำนของท่ำนมีระเบียบและวิธีจ้ำงเจ้ำหน้ำที่และถือปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้ว ก็อำจใช้
เกณฑ์เดียวกันนั้นในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นผู้ช่วยในกำรทำวิจัยได้เช่นกัน ทั้งนี้อัตรำเงินเดือน
ต้องไม่สูงกว่ำเกณฑ์ที่ สกว. กำหนด
2. ถ้ำหน่วยงำนของท่ำนยังไม่มีวิธีกำรปฏิบัติที่ชัดเจนหรืออำจไม่สะดวกในกำรปฏิบัติตำมก็สำมำรถ
ใช้แนวทำงของ สกว. ได้ดังนี้
1) อัตรำเงินเดือนให้คิดตำมคุณวุฒิและเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยอัตรำเงินเดือนเท่ำกับ
อัตรำเงินเดือนของรำชกำรตำมคุณวุฒิ บวกเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 30 (เพิ่มได้ตำมจำนวนปีที่
เคยทำงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนที่จะทำในโครงกำร)
2) กำรคิดอัตรำเงินเดือนของนิสิตนักศึกษำที่ช่วยงำนวิจัย ให้คิดตำมปริญญำที่ได้รับแล้วใน
ขณะนั้น เช่น นิสิตปริญญำโทกำรคิดอัตรำเงินเดือนให้ใช้ฐำนเงินเดือนปริญญำตรีเป็นตัวตั้ง
(เพรำะว่ำยังไม่ได้รับปริญญำโท) เป็นต้น
3) หำกเป็นกำรปฏิบัติงำนเต็มเวลำ ก็ให้จ่ำยเงินเดือนเป็นรำยเดือนตำมอัตรำที่กำหนด แต่
หำกเป็นนิสิต นักศึกษำหรือทำงำนไม่เต็มเวลำ ให้จ่ำยตำมสัดส่วนของเวลำที่ใช้ในกำร
ทำงำน เช่น ทำงำนครึ่งเวลำ ก็ให้นำเงินเดือนที่คำนวณได้คูณด้วย 0.5 หรือหำกทำงำน 30 %
ของเวลำ ก็ใช้อัตรำเงินเดือนคูณด้วย 0.3 เป็นต้น
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คู่มือกำรบริหำรกำรเงินและพัสดุ
Concept: หัวหน้ำโครงกำรมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องดูแลระบบกำรเงินและบัญชีของโครงกำร
ให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องคอยตรวจสอบกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ว่ำเป็นไปอย่ำง
ซื่ อ สั ต ย์ แ ละตรงไปตรงมำ และไม่ มี ค วำมไม่ ช อบมำพำกลเกิ ด ขึ้ น ควรมี ก ำรตรวจสอบบั ญ ชี แ ละ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของโครงกำรทุกเดือน และมีกำรตรวจสอบโดยไม่กำหนดล่วงหน้ำ (Spot Check)
เป็นครั้งครำว
หลักกำรของ สกว. ในกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำร คือ ไม่ใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดตำยตัว แต่
มอบควำมไว้วำงใจให้หัวหน้ำโครงกำรใช้ดุลยพินิจ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ หัวหน้ำโครงกำร
ย่อมเป็นผู้รับผิดชอบ หำกพบในภำยหลังว่ำมีกำรใช้จ่ำยเงินโดยไม่สมควร ดังที่ระบุในสัญญำ (ข้อที่ 1.2)
ว่ำ “หั ว หน้ ำ โครงกำรวิจั ย ผู้ รั บ ทุน จะต้ องใช้ เงิ นทุน ที่ไ ด้รั บตำมสั ญญำเพื่อ ดำเนิ นกำรให้ เ ป็น ไปตำม
วัตถุป ระสงค์ของโครงกำรวิจั ย ตำมสั ญญำนี้เท่ำนั้ นและจะต้องใช้อย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตำม
ระเบียบกำรเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงำน ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐำนกำรรับและกำรจ่ำยเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้สำนักงำนตรวจสอบได้ทุก 6 เดือน หรือตำมที่สำนักงำนเห็นสมควรและในกรณีที่
เกิดปั ญหำซึ่งต้องพิจ ำรณำว่ำกำรใช้เงินเพื่อดำเนินกำรของหั ว หน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุนเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำรหรือไม่ ทั้งสำมฝ่ำยตกลงให้สำนักงำนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด” กำรไม่ปฏิบัติตำม
แนวทำงนี้อย่ำงครบถ้วน ถือว่ำเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซึ่งผู้ให้ทุ น (สกว.) มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
หำกแต่โครงกำรสำมำรถเสนอขอปรับค่ำใช้จ่ำยได้ เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรดำเนินงำนจำกเดิม
อย่ำงไรก็ดี กำรให้ควำมยืดหยุ่นจะต้องไปควบคู่กับควำมมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงินและกำรตรวจสอบได้
หัวหน้ำโครงกำรต้องเรียนรู้และสำมำรถเข้ำใจรำยงำนกำรเงินอย่ำงง่ำยได้ และเข้ำใจควำมหมำย
ของ





รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
สินทรัพย์
หนี้สิน

เช่น เงินโครงกำรที่ได้รับจำก สกว. ดอกเบี้ย รำยได้จำกกำรขยำยผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรที่ได้จ่ำยไปแล้ว
รวมทั้งลูกหนี้เงินทดรองจ่ำย เงินฝำกธนำคำร เงินสดย่อย
เช่น กำรซื้อสินค้ำด้วยเงินเชื่อ ที่ยังไม่ได้จ่ำยเงิน (ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย)
เงินยืมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และเงินที่เบิกเกินบัญชี เป็นต้น

หั ว หน้ ำ โครงกำรต้ อ งคอยตรวจรำยจ่ ำ ยแต่ ล ะหมวดของโครงกำร และเปรี ย บเที ย บกั บ
งบประมำณที่ตั้งไว้อยู่เสมอ และสอบถำมทันทีถ้ำ มีตัวเลขผิดปกติเกิดขึ้น หรือถ้ำรำยจ่ำยมีแนวโน้มว่ำจะ
เกินงบประมำณ
1. แนวทำงในกำรบริหำรกำรเงินโครงกำรวิจัย1
ลักษณะกำรให้ทุนวิจัยพัฒนำของ สกว. เป็นกำรให้ทุนสถำบันไปสู่ส ถำบัน เพื่อผ่ำนยังนักวิจัย
ดังนั้น กำรใช้จ่ำยเงินทุนจึงต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบของ สกว. เพื่อให้กำรบริหำรเงินทุนวิจัยเป็นไป
อย่ำงคล่องตัว และเอื้อต่อกำรดำเนินงำนวิจัยให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรเงิน ดังนี้
1

บทความ “แนวทางในการบริหารการเงินโครกงารวิจัย” รศ.ดร.วินติ ชินสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1.1 เงินงบประมำณของโครงกำร ให้ฝำกในนำมของโครงกำร และห้ ำมนำเงินฝำกอื่นมำปะปน
กับเงินในบัญชีนี้ ทั้งนี้ หัวหน้ำโครงกำรอำจขออนุมัติเบิกเงินสดมำเก็บรักษำไว้เ ป็นเงินทดรองจ่ำยปกติได้
จำนวนหนึ่ง เพื่อควำมคล่องตัวในกำรทำงำน
1.2 บรรดำแบบพิมพ์ เอกสำร สมุดบัญชี และทะเบียนต่ำงๆ ที่ใช้ ให้เป็นไปตำมที่สกว. และ/
หรือโครงกำรกำหนด ในกรณีที่ไม่มีแบบพิมพ์ดังกล่ำว ให้อนุโลมใช้แบบพิมพ์ของทำงรำชกำร
1.3 กำรจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และกำรจัดจ้ำง จะทำโดยวิธีใดก็ได้ที่สะดวก รวดเร็วและได้สิ่งของ
ตรงตำมควำมต้องกำร โดยถือหลักประหยัด เป็นผลดีต่อโครงกำรและไม่ขัดต่อระเบียบของ สกว. ส่วน
กำรควบคุมครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมระเบียบของ สกว.
1.4 กำรเบิกจ่ำยต้องมีหลักฐำนครบถ้วน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ถ้ำเป็นใบส่งของให้
ส่งใบเสร็จรับเงินเมื่อได้จ่ำยไปแล้ว หำกร้ำนหรือนิติบุคคลไม่มีใบเสร็จรับเงินของตนเองให้ใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้ำโครงกำรลงนำมรับรองในใบรับเงินในวงเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
ในการจ่ายเงินออกจากโครงการ ท่านอาจจ่ายเงินสดได้เฉพาะในกรณีจ่านวนเงินต่ากว่า 30,000
(สามหมืน) บาท หากมีจา่ นวนเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปท่านต้องจ่าย “ผ่านบัญชีธนาคาร” (เช่น น่า
เงินไปโอนทีธนาคารแล้วเก็บใบ Pay In , จ่ายโดยเช็ค, โอนเงินจากบัญชีโครงการเข้าบัญชีผู้รบั เป็นต้น )

1.5 เรื่องที่เสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
โครงกำร หรือผู้ที่หัวหน้ำโครงกำรมอบหมำย และให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน
ก่อนเสนอให้มีกำรสั่งจ่ำย
1.6 กำรเบิกเงิน ให้มีผู้ร่วมลงนำมสั่งจ่ำยอย่ำงน้อยสองในสำม โดยหนึ่งในจำนวนดังกล่ำวต้อง
เป็นหัวหน้ำโครงกำร หรือวิธีกำรอื่นที่ตกลงกับ สกว.
1.7 กำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อทำงำนวิจัยในโครงกำร ให้ขออนุมัติต่อต้นสังกัดของนักวิจัยผู้ที่
จะเดินทำง โดยให้ใช้แบบพิมพ์ของทำงรำชกำร ส่วนอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่
สกว. กำหนด
1.8 ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยกิจกรรมหรือโครงกำรย่อย เพื่อติดตำมกำร
ใช้จ่ำยในเงินแต่ละหมวดให้เป็นไปตำมงบประมำณที่ตั้งไว้ ในกรณีที่จำเป็นหัวหน้ำโครงกำรสำมำรถเพิ่ม
หรื อ ลดงบประมำณแต่ ล ะหมวดได้ ไ ม่เ กิ นร้ อ ยละ 20 ของงบประมำณหมวดที่ รั บเข้ ำ ยกเว้ นหมวด
ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง และงวดพิเศษต่ำงๆ ต้องทำหนังสื อชี้แจงประกอบกำรขออนุมัติ จำก สกว. ก่อน
ดำเนินกำรทุกครั้ง
1.9 จัดทำบัญชีกำรเงินและเก็บหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้เรียบร้อยเป็ นระบบ และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ
1.10 จัดทำรำยงำนกำรเงินต่อ สกว. เป็นงวดๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุนวิจัย ทั้งนี้ โดยมี
รำยละเอียดตำมที่ สกว. กำหนด
1.11 ในกรณี ที่ ข้อ ควำมในระเบีย บหรื อหลั ก เกณฑ์ ข องสถำบั นผู้ รั บทุ น ขัด แย้ ง กับ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ของ สกว. ให้ใช้หลักเกณฑ์ของ สกว. หรือให้ทำควำมตกลงกับ สกว.
1.12 กรณีทุนอุดหนุนโครงกำรที่มีมูลค่ำตั้งแต่ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำท) ขึ้นไป ผู้รับทุน
ที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่แสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรในฐำนะที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐต่อกรมสรรพำกรโดยตรง นอกเหนือจำกบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจำปี ตำมมำตรำ 103/7 วรรค 2
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับ
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ที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554
2. กำรเปิดบัญชีโครงกำร
ผู้รับทุนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนำคำร (เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
ในกำรโอนเงินจำก สกว. ควรเปิดบัญชีธนำคำรกรุงไทยฯ) และควรใช้ชื่อโครงกำรตำมสัญญำเป็นชื่อบัญชี
(เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบัญชีเฉพำะโครงกำรเท่ำนั้น และมีผู้มีอำนำจสั่งจ่ำยตำมที่ระบุ
ไว้ในสัญญำรับทุน (ผู้มีอำนำจสั่ งจ่ำยไม่ควรเป็นบุคคลในสกุลเดียวกัน ) โดยมีเงื่อนไขว่ำ ห้ำ มใช้บัตร
ATM ในกำรเบิกจ่ำย เพื่อประโยชน์ในกำรได้รับดอกเบี้ยเงินฝำก ทั้งนี้โครงกำรสำมำรถเปิดบัญชีเงินฝำก
กระแสรำยวันควบคู่กันไปกับบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ได้ โดยใช้สมุดเช็คในกำรเบิกถอนเพื่อควำมสะดวก
และควำมปลอดภัย
หมำยเหตุ 1. ผู้รับทุนจะต้องสำเนำสมุดบัญชีส่งให้ สกว. เมื่อมีกำรเปิดและปิด บัญชีโครงกำรรวมทั้ง
ระหว่ำงที่มีกำรส่งรำยงำนกำรเงินให้ทำง สกว. ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน
2. ดอกเบี้ ย ที่เกิ ดขึ้น จำกบัญ ชีนี้ ในหลั ก กำรแล้ ว เป็น ของผู้ ใ ห้ ทุน (สกว.) แต่โ ครงกำร
สำมำรถเสนอว่ำจะใช้ในเรื่องใดก็ได้ที่จะสนับสนุนกำรดำเนินกำรของโครงกำร หรือที่
เป็นประโยชน์ในทำงวิชำกำร โดยถือว่ำเป็นงบประมำณที่ได้รับเพิ่มขึ้นในงวดต่อไป แต่
ต้องแจ้งให้ สกว. ทรำบว่ำเกิดดอกเบี้ยขึ้นเท่ำใดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุก 6 เดือน
3. กำรจ่ำยเงิน
3.1 กำรจ่ำยเงินตำมใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ กำรจ่ำยเงินด้วยวิธีนี้เป็นกำรจ่ำยเงินที่
สะดวกที่สุดในแง่ของกำรจัดกำรเงิน กล่ำวคือ
 ทรำบจำนวนเงินและผู้รับเงินแน่นอนล่วงหน้ำก่อนที่จะจ่ำยเงิน (ไม่ยุ่งยำกเรื่องเงิน
เหลือจ่ำยหรือเงินไม่พอจ่ำย)
 ได้รับของหรือได้รับบริกำรก่อน แล้วจึงค่อยจ่ำยเงิน
 ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินครบถ้วนทันที
 ผู้ปฏิบัติงำนไม่จำเป็นต้องถือเงินสด (ฝ่ำยกำรเงินสำมำรถออกเช็คสั่งจ่ำยให้กับผู้รับ
เงินโดยตรง)
เช่น ต้องกำรจะจัดซื้อวัสดุในกำรทดลองอย่ำงหนึ่ง ผู้วิจัยก็จะไปสอบถำมรำคำและ
รำยละเอียดจำกผู้ขำย (และอำจขออนุมัติจำกหัวหน้ำโครงกำรหรือคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน
ตำมแนวปฏิบัติในโครงกำรนั้น) เมื่อเห็นสมควรแล้วตกลงซื้อ โดยให้ผู้ขำยนำของมำส่งและนำใบส่งของ
หรือใบเรียบเก็บเงินหรือใบเสร็จรับเงินมำด้วย ฝ่ำยกำรเงินก็จะนัดจ่ำยเงินตำมจำนวนในใบส่งของหรือ
ใบเสร็จนับเงินนั้นให้กับผู้ขำย หลังจำกที่ผู้วิจัยได้ลงนำมตรวจรับหรือยืนยันกำรรับของแล้ว
กำรจ่ำยเงินเช่นนี้ ต้องเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้ขำยทันทีพร้อม ๆ กับกำรจ่ำยเงิน
อย่ำยินยอมให้ผู้ขำยรับเงินไปก่อนแล้วส่งใบเสร็จรับเงินมำให้ภำยหลัง เพรำะมักจะมีปัญหำในกำรติดตำม
ทวงถำม และหลักฐำนทำงบัญชีจะไม่ครบถ้วน
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3.2 เงินทดรองจ่ำย ในกรณีต้องกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง อันเกี่ยวข้องกับงำนวิจัย ซึ่ง
ต้องจ่ำยเงินสด หรือไม่สำมำรถทรำบวงเงินที่แน่นอนล่วงหน้ำได้ ก็ให้ผู้ปฏิบัติงำนเบิกเงินยืมทดรองจ่ำย
ขั้นตอนของผู้ถือยืมเงินทดรองจ่ำย
1. มีหลักฐำนกำรอนุมัติ (จำกหัวหน้ำโครงกำรหรือผู้ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงิน) ให้ดำเนินกำร
นั้นแล้วซึ่งต้องมีรำยละเอียดดังนี้
ก) วัตถุประสงค์เพื่ออะไร/วันที่ต้องดำเนินกำร
ข) วงเงินงบประมำณ
เช่น “ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำยเพื่อเดินทำงไปเก็บข้อมูล ” ณ จังหวัดสุพ รรณบุรี
ระหว่ำงวันที่ 15 – 17 ตุลำคม 2556 จำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)” และให้หัวหน้ำโครงกำร
หรือคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินลงนำมอนุมัติ
2. กรอกและลงนำมในใบยืมเงินทดรองจ่ำย ควรมีรำยละเอียดดังนี้ คือ ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือ
ที่ทำกำรของผู้รับเงิน วันเดือนปีที่รับเงิน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
3. เมื่อดำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุมัติ (เช่น เดินทำงไปปฏิบัติงำนและกลับมำแล้ว) และได้
จ่ำยเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหลักฐำนประกอบและคืนเงินที่เหลือ หลักฐำนนี้ ได้แก่
 กรณีจ่ำยค่ำตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ค่ำจ้ำง ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน (เอกสารแนบหมายเลข
3) (ในส่วนของค่ำจ้ำงควรแนบสำเนำบัตรประชำชนด้วย)
 กรณีจ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำ/บริกำรที่เรียกใบเสร็จได้ ต้องมีหลักฐำนใบเสร็จรับเงินที่
ร้ำนค้ำมำตรฐำน (จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย) ออกให้
 กรณีจ่ำยค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บใบเสร็จได้ และอยู่ในวงเงินไม่เกิน
1,000 บำท ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (เอกสารแนบหมายเลข 4) และ
ลงนำมโดยหัวหน้ำโครงกำร
 หนังสือขออนุมัติจ่ำยเงิน (ตำมที่จ่ำยจริง) เพื่อเคลียร์กับใบยืมเงินทดรองจ่ำย
เช่น “ตำมที่ได้ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย เพื่อเดินทำงไปเก็บข้อมูล ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 15-17 ตุลำคม 2556 จำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำท) นั้น บัดนี้ได้ดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่ำใช้จ่ำยจำนวน 4,500 บำท (สี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) และขอคืนเงินเหลือจ่ำย
จำนวน 500 บำท (ห้ำร้อยบำทถ้วน) มำพร้อมกันนี้” และให้หัวหน้ำโครงกำรหรือคณะกรรมกำรควบคุม
กำรใช้จ่ำยเงิน ลงนำมอนุมัติ
กรณีจ่ำยเงินไปเกินกว่ำวงเงินงบประมำณหรือวงเงินที่ขออนุมัติ ต้องดำเนินกำร
ขออนุมัติ โดย
 ระบุเหตุผลและวงเงินค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด โดยระบุค่ำใช้จ่ำยแยกเป็นประเภทให้ชัดเจน
 ขออนุมัติจ่ำยเงินเพิ่ม
เช่ น “ตำมที่ ไ ด้ ข ออนุ มั ติ ยื ม เงิ น ทดรองจ่ ำ ย เพื่ อ เดิ น ทำงไปเก็ บ ข้ อ มู ล ณ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 15-17 ตุลำคม 2556 จำนวน 5,000 บำท (ห้ำพันบำท) นั้น บัดนี้ได้ดำเนินกำร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่ำใช้จ่ำยจำนวน 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน) และขออนุมัติเบิกเงินส่วนที่เกิน
จำนวน 1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) มำพร้อมกันนี้ด้วย” และให้หัวหน้ำโครงกำรลงนำมอนุมัติ
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ขั้นตอนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
1. เมื่อผู้ปฏิบัติงำนยื่นเรื่องเพื่อขอยืมเงินทดรองจ่ำยต้องตรวจหลักฐำนกำรเงินให้ครบถ้วน
ซึ่งต้องมีหลักฐำนประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น ก่อนจ่ำยเงิน (จ่ำยเช็ค/เงินสด)
2. เมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้ยื่นเรื่องเพื่อขอหักล้ำงเงินยืม
 กรณีมีเงินเหลื อ ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐำน (ต้องทำเสมอ
เพื่อให้ผู้ยืมสำมำรถยืนยันได้หำกเกิดกรณีตัวเลขไม่ตรงกันในภำยหลัง)
 กรณีขอเบิกเงินเพิ่ม ก่อนจ่ำยเงินจะต้องมีหลักฐำนกำรอนุมัติจ่ำยเงินในส่วนที่เพิ่ม
ก่อน และให้ผู้ปฏิบัติงำนลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนในกำรรับเงิน
3. นำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินเสนอหัวหน้ำโครงกำรรับทรำบ หำกมีเงินเหลือให้นำฝำกธนำคำร
4. จัดเก็บใบยืมเงินทดรองไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ในกำรติดตำมและควบคุมกำรยืมว่ำมีใคร
บ้ำง
หมำยเหตุ:

1. ในกำรยืมเงินทดรอง หำกไม่มีกำรใช้เงินดังกล่ำว หรือในกรณีที่มีเงินเหลือ ให้นำฝำก
ธนำคำรโดยเร็ว ไม่ควรมีกำรยืมเงินดังกล่ำวต่อ
2. กำรคืนเงินยืมทดรอง ควรกำหนดระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน หลังจำกที่ได้รับเงินยืม
และเมื่อมีเงินคงเหลือให้นำฝำกธนำคำรอย่ำงน้อยไม่เกิน 3 วันทำกำรหลังจำกคืน
เงินยืม

3.3 กำรจ่ำยเงินสดย่อย เงินสดย่อย (Petty Cash) คือ เงินที่มีบุคคลหนึ่งในโครงกำร (เช่น
เลขำนุกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรอำวุโส) เป็นผู้ถือไว้เพื่อจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดประจำวัน เช่น ค่ำส่ง
จดหมำย ค่ำน้ำมันรถ ค่ำวัสดุเครื่องเขียนเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น วิธีกำรจ่ำยเงินสดย่อย ควรเป็นดังนี้
1. หั ว หน้ ำ โครงกำรควรระบุ ร ำยกำรที่ ส ำมำรถจ่ ำ ยจำกเงิ น สดย่ อ ย และก ำหนดตั ว
ผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมเงินสดย่อย โดยให้มีอำนำจในกำรจ่ ำยเงินได้ในวงเงินนั้น เพื่อควำมคล่องตัวใน
กำรปฏิบัติงำน
2. ให้ผู้มีอำนำจอนุมัติ กำหนดวงเงินสดย่อยเพื่อไว้ใช้จ่ำยในโครงกำรฯ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรใช้จ่ำย สำหรับค่ำใช้จ่ำยที่ควรจ่ำยจำกเงินสดย่อย ควรเป็นกรณีต่อไปนี้
 เป็นหนี้ที่ต้องชำระด้วยเงินสด ซึ่งเจ้ำหนี้ไม่ยินยอมรับชำระหนี้ด้วยเช็ค
 เป็นกำรจ่ำยตำมกำรสั่งซื้อสินค้ำที่มีรำคำไม่เกิน 5,000 บำท
 เป็นกำรยืมเงินตำมสัญญำยืมเงินเพื่อซื้อของ หรือ ยืมไปเป็นเงินทดรองจ่ำยใน
กำรปฏิบัติงำน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บำท
3. ต้องมีหลักฐำนกำรรับเงิน เป็นใบเสร็จรับเงิ น หรือใบสำคัญรับเงิน หรือใบรับรองแทน
ใบเสร็จประกอบกำรจ่ำยเงินทุกครั้ง
4. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเงินสดย่อย เห็นว่ำ เงินสดย่อยที่มีอยู่ไม่เพียงพอจ่ำยให้จัดทำ
เช็คเบิกเงินชดเชยเงินสดย่อย จำนวนเท่ำที่รวมใบสำคัญจ่ำยเงินสดย่อยไปแล้ ว เพื่อสมทบให้จำนวนเงิน
สดย่อยคงเหลือในมืออยู่ในวงเงินที่กำหนด
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5. ควรมีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยเงินสดย่อยและเงินสดย่อยคงเหลือ อย่ำงน้อยสัปดำห์ 1 ครั้ง
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมสรุปเงินสดย่อยให้หัวหน้ำโครงกำรทรำบ
หมำยเหตุ:

1. หลักฐำนกำรเงินเมื่อมีกำรจ่ำยเงิน ควรมีกำรประทับตรำว่ำ “จ่ำยเงินแล้ว”
ทุกฉบับเพื่อป้องกันกำรเบิกซ้ำซ้อน
2. ระเบียบและวิธีกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวขั้นต้น สกว. ให้ถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ซึง่ แต่ละโครงกำรสำมำรถทีจ่ ะนำไปประยุกต์ใช้บำงส่วนได้ตำมควำมเหมำะสม
และควำมสะดวกในกำรบริหำรโครงกำรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำ
โครงกำร

4. เกณฑ์ในกำรใช้จ่ำยเงิน
หมำยเหตุ:

1. กำรแบ่งรำยจ่ำยออกเป็นหมวดต่ำงๆ ดังที่จะกล่ำวต่อไปนี้ ก็เพื่อควำมสะดวกใน
กำรจัดเก็บ หลักฐำนและลงบัญชี และเพื่อให้ เข้ำใจตรงกันในเวลำสื่อสำรและ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของโครงกำร แต่ไม่ใช่เรื่องร้ำยแรงหำกมีกำรลงบัญชีผิด
หมวดโดยไม่เจตนำ ตรำบใดที่มีเอกสำรครบถ้วน และชี้แจงได้
2. กำรบันทึกลงบัญชีโครงกำร ให้บันทึกตำมรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่ำรำยกำรจ่ำย
จริงที่เกิดขึ้นของจะเปลี่ยนแปลงไปจำกงบประมำณที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำเกิน
กว่ำร้อยละ 20 (20%) ให้โครงกำรทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโอน
งบประมำณข้ำมหมวดต่อ สกว. (ไม่ควรทำกำรเปลี่ยนใบเสร็จไปลงหมวดอื่น
หรือ หำวิธีกำรหลีกเลี่ยงอื่นๆ)

4.1 หมวดค่ำตอบแทน
โดยหลักกำร กำรเลือกว่ำจะจ่ำยค่ำตอบแทน หรือค่ำจ้ำงตำมเกณฑ์ที่ระบุดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ใด
ในอัตรำเท่ำใด ในช่วงเวลำใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำโครงกำร
4.1.1 ค่ำตอบแทนนักวิจัย
ค่ำตอบแทนนักวิจัยโดยปกติจะจ่ำยเป็นรำยเดือน ในช่วงเวลำที่นักวิจัยผู้นั้นมีงำนที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรอยู่ ซึ่งอำจเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ และไม่ตลอดระยะเวลำของโครงกำรก็ได้ (ในบำง
โครงกำรมีนักวิจัยหลำยสำขำ ซึ่งหมุนเวียนกันเข้ำมำทำงำนกับโครงกำรเป็นเฉพำะบำงช่วง ตำมแผนงำน
ที่กำหนด)
หัวหน้ำโครงกำรอำจพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนนักวิจัยเป็นงวดๆ แทนกำรจ่ำยรำยเดื อนก็ได้
โดยจ่ำยเป็นก้อนตำมงำนที่เสร็จแต่ละงวด เช่น เมื่อส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเฉพำะส่วนของตนแล้ ว
ทุก 3-6 เดือน โดยตกลงกับผู้ร่วมวิจัยไว้ก่อนล่วงหน้ำ
ค่ำตอบแทนนักวิจัยควรหยุดจ่ำยชั่วครำว ถ้ำนักวิจัยผู้นั้นไม่อยู่ปฏิบัติงำนเป็นเวลำเกินกว่ำ
30 วัน เช่น ไปอบรมหรือดูงำนต่ำงประเทศ ในเรื่องซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับโครงกำรโดยตรง หรือ ไปศึกษำต่อ
หรือ หยุดปฏิบัติงำนในโครงกำรด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม หรือเมื่อนักวิจัยไม่ได้ ปฏิบัติตำมที่ได้ตกลงกันไว้
(ไม่มีผลงำนและ/หรือไม่มีรำยงำนควำมก้ำวหน้ำที่มีคุณภำพ) กำรวินิจฉัยว่ำควรจะหยุดจ่ำยค่ำตอบแทน
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หรือไม่อย่ำงไร ให้อยู่ดุลยพินิจของหัวหน้ำโครงกำร และเงินค่ำตอบแทนที่เหลืออยู่ สำมำรถโอนไปใช้จ่ำย
ในหมวดอื่นได้ โดยทำหนังสือถึงสกว. เพื่อขออนุมัติใช้เงินดังกล่ำวพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ
หำกในระหว่ำงดำเนินกำรโครงกำรอยู่ มี นักวิจัยคนใดได้รับทุนโครงกำรอื่นจำก สกว. อีก
ซึ่งมีค่ำตอบแทนด้วย หัวหน้ำโครงกำรต้องแจ้งให้ สกว. ทรำบทันที เพื่อพิจำรณำทบทวนเปอร์เซ็นต์เวลำ
ทำงำนและจ่ำยค่ำตอบแทนตำมควำมเหมำะสม
4.1.2 ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ
กำรให้ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำควรจ่ำยเป็น คน-วัน (Man-days) ตำมงำนที่ทำจริง เช่น เมื่อ
ไปเยี่ยมโครงกำร หรือมำประชุมร่วมกับโครงกำร หรือเมื่อทำงำนบำงชิ้นให้กับโครงกำรสำเร็จ โดยใช้
อัตรำตำมเกณฑ์ที่ระบุในเอกสำรโครงกำร
ค่ำตอบแทนที่ป รึ กษำนี้ ไม่รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง เบี้ย เลี้ ยง ที่พัก ฯลฯ ของที่
ปรึกษำ ซึ่งโครงกำรจะต้องจ่ำยให้ต่ำงหำกจำกหมวดค่ำใช้สอย
4.2 หมวดค่ำจ้ำง
หมำยถึง เงินเดือนลูกจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ที่โครงกำรจ้ำง (ทั้ง Full-time และ Part-time) ใน
ลักษณะรำยวันหรือรำยเดือนก็ได้
ค่ำจ้ำงแตกต่ำงจำกค่ำใช้สอย ตรงที่ ค่ำจ้ำงจะจ่ำยโดยใช้ เวลำ เป็นฐำน (Time-based) เช่น
ค่ำจ้ำงธุรกำร ส่วนค่ำใช้สอยนั้นจะจ่ำยโดยใช้ ชิ้นงำน เป็นฐำน (Task-based) คือกำรเหมำจ่ำยเป็น
ชิ้นงำนเมื่อทำเสร็จ โดยไม่คำนึงถึงว่ำงำนนั้นเสร็จเร็วหรือช้ำกว่ำที่ประมำณกำร เช่น ค่ำเช่ำรถ ค่ำจัดทำ
รำยงำน โดยมีหัวหน้ำโครงกำรลงนำมตรวจรับงำนในใบเสร็จรับเงิน
ค่ำจ้ำงให้ใช้อัตรำเริ่มต้นไม่สูงกว่ำที่ระบุในเอกสำรโครงกำร นอกจำก สกว. จะอนุมัติไว้เป็นอย่ำง
อื่น ลูกจ้ำงที่มีประสบกำรณ์ที่ตรงกับงำนที่จะทำในโครงกำรมำแล้ว ให้คิดจำนวนปีที่มีประสบกำรณ์ ใน
กำรกำหนดอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นได้ด้วย ถ้ำหัวหน้ำโครงกำรเห็นว่ำเหมำะสม
สัญญำจ้ำงอำจใช้แบบสัญญำกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวของหน่วยรำชกำรก็ได้ โดยจ้ำงครั้งละ 1 ปี
และถือว่ำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวของหน่วยงำนต้นสังกัด (โดยขอให้มีคำสั่งอนุมัติกำรจ้ำงจำกหัวหน้ำสถำบัน)
กำรทำเช่นนี้ จะเป็นผลดีที่จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรเป็นที่ recognized ของสถำบันต้นสังกัด และ
ได้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำบันต้นสังกัด รวมทั้งมีภำระควำมรับผิดชอบบำงอย่ำงต่อสถำบันต้นสังกัด
ด้วยเช่นกำรอยู่เวรยำมเป็นครั้งครำว ในกำรนี้ โครงกำรสำมำรถจ่ำยค่ำเบี้ยประกันสังคมตำมกฎหมำย
ให้กับลูกจ้ำงได้
ในช่วงแรกของกำรจ้ำง (3-6 เดือน) หัวหน้ำโครงกำรอำจพิจำรณำใช้อัตรำจ้ำงต่ำกว่ำเกณฑ์
เริ่มต้นก็ได้ และปรับอัตรำจ้ำงให้สูงตำมเกณฑ์ ก็ต่อเมื่อลูกจ้ำงได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่ำ มีควำมสำมำรถ
ทำงำนได้ดี
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ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนดีและมีประโยชน์กับโครงกำร (เฉพำะโครงกำรที่มีระยะเวลำดำเนินกำร
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) หัวหน้ำโครงกำรควรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ปีละ 0-12% และค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงทุก
คนในโครงกำรรวมกันแล้วควรมีอัตรำเงินเดือนเพิ่มเฉลี่ยไม่เกิน 7% ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
หมวดค่ำจ้ำงจำกสัญญำรับทุนต้องได้รับอนุมัติจำกสกว.ก่อน
นิสิตนักศึกษำที่ช่วยงำนในโครงกำร หัวหน้ำโครงกำรอำจพิจำรณำจ้ำงเป็นช่วงๆ ตำมที่ทำงำน
หรือจ้ำงเป็นรำยเดือนก็ได้ หำกจ้ำงเป็นรำยเดือนให้ใช้เกณฑ์ตำมวุฒิขั้นสุดท้ำยเป็นอัตรำเงินเดือนเต็มคูณ
ด้วยสัดส่วนของเวลำกำรจ้ำง เช่น หนึ่งในสี่ หนึ่งในสำม หรือครึ่งหนึ่งของเวลำทำงำน ตำมดุลยพินิจของ
หัวหน้ำโครงกำร นิสิตนักศึกษำที่ยังมี Course work อยู่ ไม่ควรคิดเวลำกำรจ้ำงเกินครึ่งหนึ่งของเวลำเต็ม
นิสิตนักศึกษำที่เรียน Course work ครบแล้ว และทำวิทยำนิพนธ์อย่ำงเดียว สำมำรถจ้ำงในสัดส่วนเวลำ
ที่สูงกว่ำนี้ได้
ค่ำล่วงเวลำสำหรับลูกจ้ำงที่ทำงำนนอกเวลำปกติ ให้หัวหน้ำโครงกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสม
นักวิจัยที่ได้รับค่ำตอบแทนแล้ว ไม่มีค่ำล่วงเวลำ
หมำยเหตุ :
1. หมวดค่ำตอบแทนและค่ำจ้ำง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องขออนุมัติจำก สกว. ก่อน
2. ในกำรรับเงินค่ำตอบแทนค่ำจ้ำงในโครงกำร ห้ำมมิให้มีกำรลงนำมรับเงินแทนกัน
3. นักวิจัยและบุคลำกรในโครงกำรที่ได้รับค่ำตอบแทน/ค่ำจ้ำง จำกโครงกำรวิจัยภำยใต้เงิน
สนับสนุนทุนวิจัยของ สกว. มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งและเสียภำษีเงินได้ใน
ส่วนนั้นตำมกฎหมำย (กรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นข้ำรำชกำร/อำจำรย์ประจำและเป็นนักวิจัยบำง
ช่วงเวลำ) ให้ยื่นแบบ ภงด.90 เนื่องจำกเป็นผู้มีเงินได้หลำยประเภท คือ
- เงินเดือน จำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 (1)
แห่งประมวลรัษฎำกร
- เงินอุดหนุนในงำนที่ทำ จำกโครงกำรที่ทำวิจัย ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40
(2) แห่งประมวลรัษฎำกร
4.3 หมวดค่ำวัสดุ/อุปกรณ์
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ จัดหำวัสดุ, อุปกรณ์ และเอกสำรตำรำต่ำงๆ สำหรับใช้งำนใน
โครงกำร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
วัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนสภำพ หรือ หมดสภำพในเวลำอันสั้น และรวมทั้งสิ่งของที่มีลักษณะกำรใช้
งำนยำวนำน แต่มีรำคำไม่เกิน 10,000 บำทด้วย ตัวอย่ำงเช่น เครื่องเขียน, หนังสือ, วำรสำร, อะไหล่
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ Computer software ฯลฯ
วัสดุที่มีรำคำสูง เช่น อัญมณี โลหะมีค่ำ และสัตว์ทดลอง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในกำรทดลอง
ต้องมีทะเบียนวัสดุเฉพำะ ซึ่งระบุข้อมูลของวัสดุที่จัดซื้อแต่ละครั้ง เช่น น้ำหนัก ลักษณะรูปถ่ำย จำนวน
สี และอื่นๆ และหัวหน้ำโครงกำรลงนำมรับรอง (ในกรณีมูลค่ำไม่เกิน 50,000 บำท) หรือกรรมกำร 3 คน
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ลงนำมรับรอง (ในกรณีมูลค่ำเกิน 50,000 บำท) และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร จะต้องจำหน่ำยวัสดุเหล่ำนี้เพื่อ
คืนเงินให้กับ สกว. นอกจำกจะมีกำรตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น
เกณฑ์ในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง วัสดุ อุปกรณ์ ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
 กำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บำท ให้หัวหน้ำโครงกำรมีอำนำจอนุมัติได้
 กำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ในวงเงินเกิน 50,000 บำท ให้ตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจั ดซื้อจัด
จ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับ ไม่น้อยกว่ำชุดละ 3 คน โดยคณะกรรมกำรต้องไม่ใช่ชุด
เดียวกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือบริกำรที่มีลักษณะเป็นชิ้นเดียวหรืองำนเดียว ให้ดำเนินกำร
จัดซื้อ หรือ จัดจ้ำงตำมลักษณะนั้น ห้ำมมิให้แยกกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงออกเป็นรำยกำร
ย่อยๆ เมื่อได้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง ผลกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงให้
สกว. ทรำบในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรครั้งต่อไป
4.4 หมวดค่ำใช้สอย
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อบริกำรต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ เช่น
4.1.1 ค่ำเดินทำง (พำหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก)
ค่ำพำหนะ ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมหลั กฐำนประกอบ เช่น กำกตั๋ว รถทัว ร์ เรือ
รถไฟ เครื่องบินชั้นประหยัด (ใช้ใบถ่ำยสำเนำแทนไม่ได้) สกว.ไม่อนุญำตให้เบิกจ่ำยในลักษณะเหมำจ่ำย
หรือ “ตำมสิทธิ”
กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่ วนตัว ให้เบิกจ่ำยเฉพำะค่ำน้ำมันที่จ่ำยจริงตำมใบเสร็จแต่ไม่เกิน
อัตรำค่ำน้ำมันรวมค่ำสึกหรอที่ สกว.กำหนด คือ อัตรำกิโลเมตรละ 6 บำท ตำมระยะทำงของเส้นทำง
หลวงสำยหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่สูงเกินกว่ำอัตรำค่ำโดยสำรโดยเครื่องบินชั้นประหยัด
กำรวินิจฉัยว่ำผู้ใดมีสิทธิเดิ นทำงโดยเครื่องบิน รถไฟปรับอำกำศ รถยนต์ส่วนตัว ฯลฯ และ
จะเบิกค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไรเท่ำไร เป็นสิทธิของหัวหน้ำโครงกำร ภำยใต้หลักกำร “ประหยัดและจำเป็น ”
และภำยใต้กรอบงบประมำณที่มีอยู่
ค่ำที่พัก เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินอัตรำที่สกว. กำหนด คือ ไม่เกิน 2,000 บำทต่อวัน
หำกในกรณีที่ไปพักบ้ำนญำติ บ้ำนเพื่อน หรือพักตำมวัดจะเบิกค่ำที่พักไม่ได้ แต่อำจจะเบิกค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
เพิ่มได้ตำมเหตุผลและควำมจำเป็น ทั้งนี้ โดยหำรือกับ สกว. เป็นกรณีๆ ไป สกว. ไม่อนุญำตให้เบิกจ่ำย
ในลักษณะเหมำจ่ำยหรือตำมสิทธิ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ให้หัวหน้ำโครงกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม ว่ำเป็นกำรออกไปปฏิบัติงำน
นอกเขตจังหวัดและเกินกว่ำ 12 ชั่วโมงหรือไม่ โดยค่ำเบี้ยเลี้ยงจะเบิกได้ในอัตรำวันละ 400 บำทถ้วน
ในกรณีที่เป็นกำรไปประชุมสัมมนำ ที่มีกำรจัดเลี้ยงอำหำรด้วย แล้วนั้น ไม่สำมำรถเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงได้
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4.4.2 ค่ำจ้ำงในลักษณะที่เป็นงำนเหมำต่อชิ้นงำน เช่น ค่ำจ้ำงวิเครำะห์ตัวอย่ำง ค่ำจ้ำงทำ
อุปกรณ์หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงทำเอกสำร ค่ำจ้ำงเหมำเตรียมดิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำจ้ำง
บรรทุกของ ค่ำเช่ำรถ ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเช่นนี้ ต้องมีผู้ตรวจรับงำนก่อนจ่ำยเงิน ซึ่งโดยปกติจะเป็นหัวหน้ำ
โครงกำร นักวิจัย หรือคณะกรรมกำรตรวจรับงำน ลงนำมตรวจรับงำนในใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับ
เงิน
4.4.3 ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
จ่ำยเพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้ผู้ประสำนงำน ที่ปรึกษำ หัวหน้ำโครงกำร นักวิจัยในโครงกำร
ผู้ ช่ว ยวิจั ย คนขับ รถ ที่มีห น้ ำที่ออกปฏิบั ติงำนสนำมเป็นประจำ หรือที่มีควำมเสี่ ยงสู งในกำรปฏิบั ติ
งำนวิจัย ในวงเงินคนละไม่เกิน 1,000,000 บำท
4.4.4 ค่ำไปรษณีย์ โทรศัพท์ (รวมทั้งค่ำติดตั้งโทรศัพท์สำยตรงของโครงกำร) ค่ำสำธำรณูปโภค
อื่น ๆ
4.4.5 ค่ำสมำชิกวำรสำรวิชำกำร ค่ำสมำชิกในสมำคมวิชำชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงำนใน
โครงกำรและค่ำสมำชิก Internet เป็นต้น
4.4.6 ค่ำตอบแทนอื่นๆ
ได้แก่ ค่ำทำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทนผู้ตอบแบบสอบถำม เงิ นรำงวัล หรือ เงินสมนำคุณ เป็น
ต้น จ่ำยโดยใช้เกณฑ์ที่ระบุในเอกสำรโครงกำร หรือตำมดุลยพินิจของหัวหน้ำโครงกำร
ค่ ำ เบี้ ย ประชุ ม โดยปกติ ไ ม่ มี เ บี้ ย ประชุ ม ส ำหรั บ นั ก วิ จั ย ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม งำนของโครงกำร
นอกจำกกรณีที่ผู้เข้ำร่วมประชุมบำงคนต้องเดินทำงมำจำกสถำนที่ห่ำงไกล อำจพิจำรณำจ่ำยเป็นค่ำ
พำหนะเดิน ทำง (ตำมจ่ ำยจริง) และเบี้ยเลี้ยง ตำมอัตรำที่ส กว.กำหนด หรือผู้ทรงคุณวุฒิภ ำยนอกที่
โครงกำรเชิญเข้ำร่วมประชุมเป็นพิเศษ ก็จะได้รับค่ำตอบแทนในลักษณะที่ปรึกษำ แต่ไม่ใช่เบี้ยประชุม
4.5 หมวดค่ำครุภัณฑ์
ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้ำงทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มำซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 1 ปีขึ้นไป และมีรำคำหน่วยหนึ่ง
หรือชุดหนึ่งมูลค่ำตั้งแต่ 10,000 บำท (ยกเว้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอลแม้จะมีมูลค่ำไม่ ถึง
10,000 บำท ก็ให้ถือว่ำเป็นครุภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน) รวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องชำระพร้อมกับ
ค่ำสิ่งของ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำพิธีศุลกำกร ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง ฯลฯ
ประเภทครุภัณฑ์ แบ่งตำมลักษณะ กำรจัดกำรเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท ก. ครุ ภัณ ฑ์เ ฉพำะ : ครุภัณฑ์ ที่เข้ ำข่ำ ยกลุ่ ม นี้ คื อ เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้กับงำนวิจัยและทดลองจำเพำะ ไม่สำมำรถนำไปใช้กับกิจกรรมของโครงกำร
อื่นๆ ได้ ดังตัวย่ำงเช่น
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 ครุภัณฑ์ด้ำนวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องทดลอง
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ฯลฯ
 ครุภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร เพื่อใช้ในกำรทดลองและกำรวิจัย เช่น ปศุสัตว์ (โค กระบือ ม้ำ
ฯลฯ) เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องผสมยำคลุกเมล็ดพันธุ์ ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ
 ครุภัณฑ์วิจัยด้ำนอุตสำหกรรม เช่น เครื่องจักรกลต่ำงๆ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่ำงๆที่นำมำ
ประกอบเป็นเครื่องต้นแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงกำรเครื่องต้นแบบถือเป็น Output ของ
งำนวิจัย
2. ประเภท ข. ครุภัณฑ์ทั่วไป : ครุภัณฑ์ที่เข้ำข่ำยกลุ่มนี้ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงำน เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ และอื่ น ๆ ซึ่ ง สำมำรถน ำไปใช้ ห มุน เวี ยนกั บ กิจ กรรมในโครงกำรอื่ นๆ ได้ โดย
แบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภท ข.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน หมำยถึง เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำม
จำเป็นต่อกำรดำเนินงำนของโครงกำร เช่น เครื่องคำนวณ เครื่องโทรสำร ตู้เก็บเอกสำร โต๊ะ
ทำงำน เป็นต้น
ประเภท ข. 2 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิตอล หมำยถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรต่อพ่วง เพื่อเชื่อมระบบต่ำงๆ
ด้วย โดยไม่กำหนดมูลค่ำขั้นต่ำไว้ ดังนั้นครุภัณฑ์ที่มีมูลค่ำต่อชิ้นไม่ถึงหนึ่งหมื่นบำทก็ตำมให้ถือ
รวมเป็นครุภัณฑ์ในส่วนนี้ด้วย เช่น เครื่องสแกนเนอร์ CD writer กล้องดิจิตอล เครื่องปรับระดับ
กระแสไฟฟ้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้ำ (UPS) เครื่องป้อนกระดำษ เครื่องแยกกระดำษ
เครื่องพิมพ์ (printer) แบบต่ำง ๆ กล้องถ่ำยรูประบบดิจิตอล เครื่องอัดเสียง (recorder) และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
ขั้นตอนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ (flowchart และตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ในภำคผนวก)
ในกรณีที่ โ ครงกำรได้รั บ อนุ มั ติใ ห้ จั ดซื้ อครุภั ณ ฑ์ โปรดศึก ษำรำยละเอีย ดเกี่ย วกั บกำรจัด หำ
ครุภัณฑ์ให้ชัดเจน หำกมีข้อสงสัยให้ปรึกษำสกว. ก่อนดำเนินกำรจัดซื้อ
1. ดูสัญญำให้ชัดเจนว่ำได้รับอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์อะไรบ้ำง รวมทั้งวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
2. กำรจัดซื้อครุภัณฑ์
2.1 กรณีครุภัณฑ์มีมูลค่ำไม่เกิน 50,000 บำท ให้ดำเนินกำรสืบรำคำ โดยให้มีผู้ยื่นเสนอรำคำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 รำย
2.2 กรณี ค รุ ภั ณ ฑ์ มี มู ล ค่ ำ เกิ น 50,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิ น 500,000 บำท ให้ จั ด ท ำ
Specification ของครุภัณฑ์ที่ต้องกำรซื้อ และดำเนินกำรสืบรำคำ โดยให้มีผู้ยื่นเสนอ
รำคำไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 รำย และให้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมกำรจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ ำ ง และ
คณะกรรมกำรตรวจรับอย่ำงน้อยชุดละ 3 คน โดยกรรมกำรจัดซื้อและตรวจรับต้องเป็น
คนละชุดกัน
2.3 กรณีครุภัณฑ์มีมูลค่ำเกิน 500,000 บำท ให้จัดทำ Specification ของครุภัณฑ์ที่ต้องกำร
ซือ้ จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับอย่ำงน้อยชุดละ 3
คน โดยกรรมกำรจัดซื้อและตรวจรับต้องเป็นคนละชุดกัน ปิดประกำศเชิญชวนให้มีกำร
ยื่นซองไม่น้อยกว่ำ 2 รำย ส่งหลักฐำนที่ได้ลงประกำศดังกล่ำว เช่น ภำพถ่ำยจำกบอร์ด
ที่ติดประกำศ หรือ link ที่ลงประกำศ เป็นต้น และเปิดซองพิจำรณำใบเสนอรำคำ
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3.

4.

5.
6.

7.

รำยละเอียดยี่ห้อสินค้ำ คุณสมบัติต่ำงๆ ตลอดจน เงื่อนไขของบริษัท และจัดทำสรุปผล
กำรเปิดซอง ส่งสกว.
ในกรณีที่งบประมำณครุ ภัณฑ์ส่วนนั้นดูแลโดย สกว. ให้ หัวหน้ำโครงกำรส่งใบเสนอรำคำ
พร้อมกับรำยละเอียดของครุภัณฑ์ และกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร แก่สกว. (โปรดดูในตำรำง
งบประมำณ ในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำรับทุน) หำกเป็นงบประมำณในส่วนที่โครงกำรดูแล
เอง ให้ดำเนินกำรตำมข้อ 4 ต่อไป
กำรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกำรวิจัย อำจดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่สกว.กำหนดตำมข้อ 2.
(อ้ำงอิง ข้อ 1 ของหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ที่ กค.(กวจ) 04052/ว122 ลงวันที่ 9 มีนำคม 2561) หรือ ใช้
มำตรฐำนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 เป็นแนวทำงปฏิบัติก็ได้ และต้องแจ้งให้สกว.ทรำบ"
กำรตรวจรับครุภัณฑ์โดยมีเกณฑ์ คือ ครุภัณฑ์มูลค่ำไม่เกิน 50,000 บำท ให้หัวหน้ำโครงกำร
หรือนักวิจัยลงนำมตรวจรับได้เอง หำกมูลค่ำเกิน 50,000 บำท ให้ตั้งกรรมกำรอย่ำงน้อย 3
คนเป็นผู้ตรวจรับ
หลังจำกโครงกำรทำกำรตรวจรับครุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ กำหนดรหัส หมำยเลขไว้
(สำมำรถดูวิ ธีก ำรอ้ ำงอิ งรหั ส ครุภัณ ฑ์ได้ จำกวิธี กำรกรอกและแบบฟอร์ม กำรกรอกข้ อมู ล
ครุภัณฑ์ ในภำคผนวก ) และให้ติดหมำยเลขไว้กับครุภัณฑ์ ซึ่งหมำยเลขนี้จะมีอยู่ในฐำนข้อมูล
ของ สกว. และให้จัดทำบัญชีคุมทรัพย์สินหรือทะเบียนแสดงรำยกำรครุภัณฑ์และรำยงำนให้
สกว.ด้วย เพื่อกำรบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์
เมื่อ สิ้ น สุ ดโครงกำรแล้ ว ให้ หั ว หน้ ำโครงกำรรำยงำนสรุป รำยกำรและสภำพครุ ภัณฑ์ ของ
โครงกำรให้ สกว.ทรำบ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำร (รำยละเอียดประกอบด้วย ชื่อครุภัณฑ์ มูลค่ำ
ครุ ภั ณ ฑ์ จ ำนวนชิ้ น รำยกำร อำยุ ก ำรใช้ ง ำนและสภำพครุ ภั ณ ฑ์ ) หำกโครงกำรวิ จั ย มี
ผลงำนวิจัยเป็นที่น่ำพอใจ สกว.อำจจะพิจำรณำโอนครุภัณฑ์เหล่ำนั้นให้เป็นของหน่วยงำนต้น
สังกัดของผู้รับทุน เว้นแต่ กรณีครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยงบประมำณโครงกำรที่ภำคเอกชนหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ร่วมสมทบงบประมำณ ให้ทำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ระหว่ำงผู้รับ
ทุน ผู้ให้ทุนและผู้ร่วมให้ทุน และนำเข้ำผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ ทั้งนี้ สกว.ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรพิจำรณำดำเนินกำรเพื่อให้ครุภัณฑ์ดังกล่ำวเกิดกำรใช้ประโยชน์สูงสุดต่อวงกำรวิจัยและ
สังคมโดยรวม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. กำรซื้อครุภัณฑ์ควรซื้อเฉพำะรำยกำรที่จำเป็นต้องใช้จริงในขณะนั้นเท่ำนั้น รำยกำรใดที่ยังไม่
จำเป็นต้องใช้หรือยังไม่แน่ใจว่ำจะต้องใช้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มว่ำอำจจะได้มำจำกแหล่งอื่น
เช่นงบประมำณปกติ ควรชะลอไว้ก่อน
2. หัวหน้ำโครงกำรไม่สำมำรถทำกำรปรับเปลี่ยนงบประมำณและรำยกำรครุภัณฑ์ ยกเว้นมีเหตุ
จำเป็นให้ทำหนังสือชี้แจงสำเหตุเพื่อขออนุมัติจำกสกว. เมื่อได้รับกำรอนุมัติแล้วจึงจะ
ปรับเปลี่ยนงบประมำณและรำยกำรหมวดนี้ได้
3. ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจำกต่ำงประเทศ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยผู้ขำยในต่ำงประเทศได้ โดย
ให้เบิกจ่ำยตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเงินที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บ และต้องมีหลักฐำนแสดงไว้ด้วย
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4.6 หมวดค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นส่วนเสริมให้งำนวิจัยมีคุณภำพดีขึ้น หรือสร้ำงกำลังคน
หรือทำให้เกิดควำมเข้มแข็งขององค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยทำให้กิจกรรมวิจัยและกำรใช้ผลงำนวิจัยมี
ควำมยั่งยืนมำกขึ้น
งบประมำณหมวดค่ำใช้จ่ำยอื่นนี้ จะเก็บไว้ที่ สกว. และจะจ่ำยเป็นครำวๆ เมื่อโครงกำรมีควำม
จำเป็นต้องใช้
4.6.1 ค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ
สำหรับติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในต่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงกำรโดยกำร
(ก) เป็นกำรไปเสนอผลงำนที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร หรือ (ข) เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรหรือดูงำนเฉพำะเรื่อง
ที่มีควำมสำคัญกับงำนวิจัยในโครงกำรโดยตรง
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกว. หรือทำควำม
ตกลงกับ สกว. เป็นครำวๆ ไป โดยหัวหน้ำโครงกำรต้องทำเรื่องขออนุมัติกำรเดินทำงมำยัง สกว. พร้อม
ทั้งชี้แจงวัตถุป ระสงค์ และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ซึ่งถ้ำสกว.อนุมัติ ก็จะดำเนินกำรจัดส่ งเงิน ให้ แก่
โครงกำรต่อไป
4.6.2 ค่ำใช้จ่ ำยของนั กวิจั ย จำกต่ำงประเทศที่มำช่วยงำนในโครงกำร อัตรำค่ำใช้จ่ำยของ
นักวิจัยจำกต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกว. หรือ ทำควำมตกลงกับ สกว.
เป็นครำวๆ ไป
4.6.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมนำเสนอผลงำน วัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร
หรื อ น ำเสนอควำมก้ ำ วหน้ ำ โครงกำรวิ จั ย ผลงำนประจ ำปี และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ ไ ม่ ไ ด้
คำดกำรณ์ไว้ก่อน ให้หัวหน้ำโครงกำรนำเสนอกรอบกำรดำเนินกำรได้แก่ หลักกำรและ
เหตุผล ควำมเป็นมำ วิธีกำรจัดประชุม รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม วัน เวลำ สถำนที่ จัด
ประชุม พร้อมทั้งประมำณกำรแยกตำมหมวดต่ำงๆ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่า
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ) เพื่อให้ สกว. ได้พิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วันก่อนวันประชุม
4.6.4 ค่ำบริหำรจัดกำรปลำยทำง กำรบริหำรจัดกำรภำยหลังโครงกำรดำเนินกำรไปได้ระยะ
หนึ่งและเมื่อโครงกำรสิ้นสุดลง วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย
ในเชิงวิชำกำร เชิงนโยบำย เชิงพำณิชย์ และเชิงสำธำรณะ เช่น กำรตีพิมพ์ผลงำนใน
วำรสำรวิชำกำร กำรเสนอผลงำนในต่ำงประเทศ กำรจดสิทธิบัตร ตีพิมพ์หนังสือ คู่มือ
เอกสำรเผยแพร่ กำรอบรมถ่ำยทอดผลงำนวิจัย กำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น หัวหน้ำ
โครงกำรสำมำรถขออนุมัติดำเนินกำร โดยนำเสนอหลักกำรและเหตุผลและประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ สกว. พิจำรณำอนุมัติ
4.7 ค่ำบำรุงสถำบัน (งวดพิเศษ ก)
สกว. จะจ่ำยให้ในจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของงบดำเนินกำรโครงกำร (ไม่รวมหมวด
ครุภัณฑ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) โดยแบ่งจ่ำยให้แก่หน่วยงำนในระดับภำควิชำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5 (ห้ำ)
หน่วยงำนระดับคณะหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 2.5 (สองจุดห้ำ) และหน่วยงำนระดับกรม/มหำวิทยำลัย หรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 2.5 (สองจุดห้ำ) โดยให้ใช้ในกิจกรรมทำงวิชำกำรที่จะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
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วิจัยให้กับสถำบัน เช่น กำรพัฒนำบุคลำกรเชิงวิชำกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว กำรไปร่วมประชุ มเสนอ
ผลงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรจ้ำงนักศึกษำช่วยงำนทั้งระดับปริญญำตรีและสูงกว่ำปริญญำตรี กำร
จ้ำงอำจำรย์หรือผู้เชี่ยวชำญพิเศษทั้งจำกในและต่ำงประเทศ กำรปรับปรุงสถำนที่และอุปกรณ์ กำรสอน
หรือกำรวิจัย กำรติดต่อแสวงหำทุนอุดหนุนกิจกรรมทำงวิชำกำร หรือสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรทั้งในและ
ระหว่ำงประเทศ
5. แนวทำงกำรลงบันทึกบัญชีรับ-จ่ำยเงินโครงกำร และกำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
5.1 กำรจัดทำบัญชี (เอกสารแนบหมายเลข 7)
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.1 ส่วนงบประมำณ (3 บรรทัดแรก) เพื่อใช้ในกำรควบคุมงบประมำณของทุนที่ได้รับและทรำบ
ยอดงบประมำณคงเหลือแต่ละหมวด ณ สิ้นงวดนั้นๆ
1.2 ส่วนกระแสเงิน (3 ช่องของเงินฝำกธนำคำร) ใช้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับและจ่ำยไปจริงของ
รำยกำรที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อทรำบควำมเคลื่อนไหว รวมทั้งควบคุมจำนวนเงินที่มีอยู่ให้
เพียงพอใช้สำหรับงวดนั้นๆ
1.3 ส่วนรำยจ่ำย (6 ช่องของรำยจ่ำย) ใช้บันทึกค่ำใช้จ่ำยจริง ที่จ่ำยไปในแต่ละรำยกำรของแต่
ละวันโดยแยกตำมประเภทของหมวดรำยจ่ำย เพื่อควำมสะดวกในกำรเก็บยอดค่ำใช้จ่ำย
สะสมและนำยอดค่ำใช้จ่ำยรวมที่เกิดขึ้นในงวด 6 เดือน ไปจัดทำรำยงำนสรุปกำรเงิน
5.2 กำรเก็บหลักฐำน ให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหลักฐำนประกอบรำยกำรจ่ำยเงิน
อื่นเรียงลำดับตำมวันที่ พร้อมกับให้เลขที่อ้ำงอิง ที่ใช้ลงรำยกำรอ้ำงอิงในรูปแบบบัญชีคอลัมน์ที่ 3 ทั้งนี้
เพื่อควำมเป็นระเบียบในกำรจัดเก็บเอกสำร และสะดวกต่อกำรตรวจสอบภำยหลัง
5.3 กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน รำยงำนกำรเงินที่โครงกำรเสนอต่อ สกว. จะต้องประกอบด้วย ข้อมูล
ที่ครบถ้วนพอสำหรับกำรวิเครำะห์ ดังนี้









งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ (Budget)
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น (Actual Expenditures)
ดอกเบี้ย (Interest)
เงินที่ได้รับและเงินคงเหลือ (Cash Flow)
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในงวดต่อไป (Estimated Expenditures)
ลงนำมโดยหัวหน้ำโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร ทุกหน้ำ
สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร
สำเนำทะเบียนพัสดุ (ถ้ำมี)

กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน ประกอบด้วยเอกสำร 3 รำยกำร คือ
5.3.1 เอกสำรสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรของโครงกำร ซึ่งแสดงรำยกำร ฝำก- ถอน
และดอกเบี้ยที่ได้รับ
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ดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้น โครงกำรจะต้องรำยงำนให้ สกว. ทรำบในรำยงำนกำรเงินด้วย
5.3.2 เอกสำรสรุปรำยงำนกำรเงินรอบ 6 เดือน เป็นกำรแสดงยอดรำยรับ -รำยจ่ำย-เงิน
คงเหลือของงบประมำณที่ได้รับในแต่ละงวดให้สกว. ทรำบ (เอกสารแนบหมายเลข 8)
5.3.3 เอกสำรกำรประมำณกำรเงิ น ในงวดต่ อ ไป (เอกสารแนบหมายเลข 9) เป็ น กำร
ประมำณกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตำมแผนกำรด ำเนิ น งำนล่ ว งหน้ ำ ซึ่ ง อำจจะมำก หรื อ น้ อ ยกว่ ำ
งบประมำณที่ได้ประมำณกำรไว้เดิม (ขึ้นอยู่กับแผนกำรทำงำนที่จะเกิดขึ้น) ทั้งนี้ หำกมีกำรปรับแผนกำร
ทำงำนและค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกที่ประมำณกำรไว้เดิม หัวหน้ำโครงกำรจะต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลของ
กำรปรับแผนกำรทำงำนและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ให้ สกว. ทรำบ โดยส่งมำพร้อมกับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
และรำยงำนกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรนี้ จะต้องรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นใหม่ และค่ำ ใช้จ่ำยที่เป็นหนี้
ผูกพันมำจำกงวดก่อนด้วย เช่น สั่งของไว้แล้วแต่ยังไม่มำถึง จึงยังไม่ได้จ่ำยเงิน ก็ต้องถือว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
ผูกพันไว้แล้ว (Committed expenditures) ต้องรวมในประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในงวดต่อไปด้วย
หมำยเหตุ : 1. ในแต่ละงวดหำกมีกำรจ่ำยเงินบำงหมวดเกินงบประมำณที่ตั้งไว้มำก (มำกกว่ำ 20% ของ
งบประมำณในหมวดนั้นๆ) หัวหน้ำโครงกำรจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนไว้ในรำยงำน
กำรเงินด้วย
2. เงินที่ สกว. จะส่งให้ในงวดต่อไป จะเท่ำกับงบประมำณกำรงวดต่อไป (ตำมที่โครงกำร
เสนอ) เปรียบเทียบกับเงินคงเหลือที่โครงกำรมีอยู่ในมือ และจ่ำยจริงเท่ำกับผลต่ำง
(งบประมำณกำร ลบด้วย เงินคงเหลือ)
 เหตุที่ สกว. ไม่จ่ำยให้เต็มตำมที่เสนอ เพรำะ สกว. พยำยำม Ensure ว่ำนักวิจัยจะมี
เงินอยู่ในมือพอที่จะทำงำนตำมที่เสนอ ดังนั้น จึงจ่ำยเพิ่มจำกเงิน (คงเหลือ) ที่มีอยู่
แล้ว ให้เต็มตำมงบประมำณที่จะต้องใช้ในระยะต่อไป ตำมที่โครงกำรประมำณกำรมำ
หำกท่ำนมีประเด็นปัญหำที่ไม่เข้ำใจ หรือ ไม่แน่ใจ และต้องกำรให้ สกว. ช่วยตอบคำถำม พร้อม
ทั้ง หำแนวทำงแก้ไขให้ โปรดติดต่อ 02-278-8200
1. เจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยที่ท่ำนได้รับทุน
2. งำนตรวจสอบภำยใน คุณพิสชำ ขจรเกียรติสกุล

02-278-8292
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เอกสำรแนบหมำยเลข 1
สัญญำเลขที่....................................
โครงกำร “แร่ปูนขำว”
แนวทำงกำรเปิดบัญชีโครงกำร

ชื่อบัญชีเงินฝำก ชื่อหัวหน้ำโครงกำร - รหัสโครงกำร ตัวอย่ำงเช่น“มุ่งมั่น ทำวิจัย – RDG5740009”
เลขที่บัญชี 0X0 - X - 0XXX0 - X
ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
สำขำ เจริญนคร
ผู้มีอำนำจสั่งจ่ำย
1. นำยมุ่งมั่น ทำวิจัย * (หัวหน้ำโครงกำร)
2. นำยประหยัด อดออม
3. นำยวิจัย ดีเลิศ
* เงื่อนไขกำรสั่งจ่ำย คือ (ไม่น้อยกว่ำสองในสำมและหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย
ผู้รับทุน พร้อมกันนี้ขอให้ส่งสำเนำบัญชีธนำคำรมำยังสกว.ด้วย)
ลงนำม ............................................
(..........................................)
ผู้รับทุน

หมำยเหตุ : ผู้มีอำนำจในกำรสั่งจ่ำยจะต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
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เอกสำรแนบหมำยเลข 2
ใบยืมเงินทดรองจ่ำย

เลขที่ .............................
วันที่ครบกำหนด ..............................

เรียน ..............................................................................
ข้ำพเจ้ำ ...............................................................................................ตำแหน่ง ......................................................
สังกัด.........................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ขอยืมเงินจำกโครงกำร.....................................................................................................................
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร ..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
รำยละเอียด.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(ตัวอักษร .......................................................................................) รวมเงิน (บำท)
ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเงินและบัญชีของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยทุกประกำร
และจะนำหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงินที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี ส่งใช้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดไว้
ในระเบียบ คือ ภำยใน ............วัน .......................................................... ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้หักค่ำตอบแทน/ค่ำจ้ำง หรืออื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ชดใช้
จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลำยมือชื่อ ................................................................................ผู้ยืม วันที่ ..........................................................
คำอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้เป็นเงิน ...................................บำท (..................................................................)
ลงชื่อผู้อนุมัติ.............................................................หัวหน้ำโครงกำรวันที่ .........................................................
เงินยืมจำนวน ........................................บำท (......................................................................................................)
ตำมใบยืมนี้ จ่ำยให้ผู้ยืมข้ำงต้นเป็น..........................................................................................................................
ลงชื่อผู้อนุมัติ ....................................................... เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร
วันที่ ........................................
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เอกสำรแนบหมำยเลข 3
ใบสำคัญรับเงิน
โครงกำร ............................................................................................................................. ........
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............
ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว) .....................................................................................................................
ที่อยู่/สถำนที่ทำงำน ............................................................................................................................. ......
.....................................................................................................................................................................
โทร. ................................................................เลขประจำตัวบัตรประชำชน .............................................
ได้รับเงินดังรำยกำรต่อไปนี้
รำยกำร

จำนวนเงิน

1. ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง
รถยนต์รับจ้ำง/รถตู้ (ระบุทะเบียนรถ)
ตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/รถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ
รถยนต์ส่วนตัว (ค่ำน้ำมัน, ระบุหมำยเลขทะเบียนรถ)
2. ค่ำที่พัก
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
หมำยเหตุ : เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยกำร................................................................
ในวันที.่ ..................................................................................

รวม
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ....................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้จ่ำยเงิน
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เอกสำรแนบหมำยเลข 4
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
โครงกำร ............................................................................................................................. .........
วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
รำยละเอียดรำยจ่ำย

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
รวมเงินทั้งสิ้น
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ....................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................
ตำแหน่ง ...................................................................
ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้ขำยได้ และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยเงินไปเพื่องำน
ของโครงกำรอย่ำงแท้จริง
ลงชื่อ ............................................................
(ลำยมือชื่อของผู้จ่ำยเงิน)
ลงชื่อ .........................................................
(หัวหน้ำโครงกำรลงนำมกำกับ)

หมำยเหตุ ใช้ได้เฉพำะกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 1,000 บำท
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เอกสำรแนบหมำยเลข 5
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เอกสำรแนบหมำยเลข 6
แบบฟอร์ม ก
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินค่ำบำรุงสถำบัน (งวดพิเศษ ก)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อหน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………….............................
ชื่อโครงกำร…………………………………………………………………………………………………………............................
สัญญำเลขที่………………………………………………………………………..ลงวันที่………………………..........................
จำนวนเงินร้อยละ 10 ของงบดำเนินกำรไม่เกิน……………………………………………………..……..............…บำท
ส่วนของมหำวิทยำลัย…………………………………………ร้อยละ 2.5 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ………..........…บำท
ส่วนของคณะ………………………….………………………ร้อยละ 2.5 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ………................บำท
ส่วนของภำควิชำ……………………………………...………ร้อยละ 5.0 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน …………...........บำท
กรุณำระบุ ให้ สกว. ดำเนินกำร
ต้องกำรให้ สกว. ส่งเงินงวดพิเศษ ก เป็นเงินก้อนเดียวเข้ำบัญชีของหน่วยงำน (แล้วทำงหน่วยงำนไปแบ่ง
จ่ำยให้หน่วยงำนที่เข้ำร่วมอื่นๆ ภำยหลัง) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ชื่อบัญชีงวดพิเศษ ก ส่วนของมหำวิทยำลัย : ……………………………………………………………………………….....................
ประเภทบัญชี: ……………………………………………….เลขที่บัญชี : …………………………………………………...........................
ธนำคำร: ……………………………………………………..สำขำ : ……………………………………………………............................……

แนบสำเนำสมุดบัญชีส่วนของมหำวิทยำลัยมำด้วยแล้ว


หรือ

ต้องกำรให้ สกว. ส่งเงินงวดพิเศษ ก แบ่งเป็น ….. ส่วนเข้ำบัญชีของมหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1) ชื่อบัญชีงวดพิเศษ ก ส่วนของมหำวิทยำลัย………………………………………………………………………………............…....
ประเภทบัญชี: ……………………………………………….เลขที่บัญชี : ……………………………………………….........................…
ธนำคำร: ……………………………………………………..สำขำ : ……………………………………………………........................….….
2) ชื่อบัญชีงวดพิเศษ ก ส่วนของคณะ………………………………………………………………………………….............................
ประเภทบัญชี: ……………………………………………….เลขที่บัญชี : ……………………………………………….........................…
ธนำคำร: ……………………………………………………..สำขำ : ………………………………………………………..........................…
3) ชื่อบัญชีงวดพิเศษ ก ส่วนของภำควิชำ………………………………………………………………………………........................…
ประเภทบัญชี: ……………………………………………….เลขที่บัญชี : ………………………………………………..........................…
ธนำคำร: ……………………………………………………..สำขำ : …………………………………………………………...........................

แนบสำเนำสมุดบัญชีทั้ง ……. หน่วยงำนมำด้วยแล้ว
ลงนำม ……………………………………
(……………………………………………….)
ตำแหน่ง …………………………………..
ผู้รับผิดชอบโดยตรง (contact person) ระบุ ชื่อ/สกุล หมำยเลขโทรศัพท์/โทรสำร/ e-mail address (เพื่อ สกว. ใช้
ติดต่อกรณีต้องกำรขอข้อมูลเพิ่มเติม) ………………………………………………………………………....................................….
หมำยเหตุ บัญชีของหน่วยงำน ต้องไม่เป็นชื่อบุคคล ไม่ควรใช้ชื่อบัญชี “สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย” หรือ
“กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย” หรือ “สกว.” ไม่เป็นบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ และไม่เป็นบัญชีเดียวกับโครงกำร โปรด
สำเนำสมุดบัญชีส่งมำพร้อมกับแบบคำขอเบิกเงินงวดพิเศษ ก ให้ สกว. ด้วย
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เอกสำรแนบหมำยเลข 8
สัญญำเลขที่ ..................................
“โครงกำร..........................................................”
รำยงำนสรุปกำรเงินในรอบ ...... เดือน
ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน
รำยงำนในช่วงตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รำยจ่ำย
หมวด
(ตำมสัญญำ)

รำยจ่ำยสะสมจำก ค่ำใช้จ่ำยงวด
รำยงำนครั้งก่อน
ปัจจุบัน
(1)
(2)
ก. ส่วนที่โครงการบริหาร
1. ค่ำตอบแทน
......................... .........................
2. ค่ำจ้ำง
......................... .........................
3. ค่ำใช้สอย
......................... .........................
4. ค่ำวัสดุ
......................... .........................
5. ค่ำครุภณ
ั ฑ์
......................... .........................
รวม
......................... .........................
ข. ส่วนที่บริหารโดย สกว.
6. ค่ำครุภณ
ั ฑ์
......................... .........................
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
......................... .........................
รวม
......................... .........................
รวมทั้งสิ้น
......................... .........................

รวมรำยจ่ำยสะสม
จนถึงงวดปัจจุบัน
(3) = (1) + (2)

งบประมำณทั้งหมด
ที่ตั้งไว้ตำมสัญญำ
(4)

คงเหลือ
(หรือเกิน)
(5) = (4) – (3)

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

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

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

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

จำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินคงเหลือ
จำนวนเงินที่ได้รับ
งวดที่ 1
งวดที่ 2 (ครั้งที่ 1)
งวดที่ 2 (ครั้งที่ 2)
งวดที่ 3
งวดพิเศษ .....
ดอกเบี้ย ครั้งที่ 1
รวมเงินที่ได้รับ (A)

จำนวน
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท

วันที่ได้รับ
...../....../......
...../....../......
...../....../......
...../....../......
...../....../......
...../....../......

คงเหลือเงินในบัญชีโครงกำร (รวม (A) – รวม (B))

………………………………………..
ลงนำมหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน

ค่ำใช้จ่ำย
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดพิเศษ.......
รวมรำยจ่ำย (B)

จำนวน
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
.............. บำท
................................บำท (C)

………………………………………
ลงนำมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร
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เอกสำรแนบหมำยเลข 9
สัญญำเลขที่ ....................................
“โครงกำร...................................................................................”
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในงวดต่อไป
ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน
รำยงำนในช่วงตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่
งบประมำณที่เสนอสำหรับงวดที่ ........

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เสนอใหม่ (D)

แตกต่ำง %

ค่ำตอบแทน
ค่ำจ้ำง
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำครุภัณฑ์
....................
....................

ตั้งไว้เดิม
(ในสัญญำ)
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

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

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

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

รวม

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

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

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

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

เงินที่ควรส่งให้ในงวดนี้
(=งบประมำณที่เสนอ - เงินคงเหลือ)

หมำยเหตุ

...................... บำท

(D) –(C)
………………………………………..
ลงนำมหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน

………………………………………
ลงนำมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโครงกำร
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เอกสำรแนบหมำยเลข 10
ขั้นตอนการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / ต้นแบบครุภณ
ั ฑ์ของโครงการวิจัย
กรณีครุภัณฑ์มมี ูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท

ดาเนินการสืบราคาของครุภัณฑ์
ไม่น้อยกว่า 2 บริษัท

ส่งเรื่องขออนุมัติ + ใบเสนอราคาไปยัง
สานักประสานงานชุดโครงการฯ
โดยดูตัวอย่างบันทึกขออนุมัติ
(เอกสารประกอบ 4)

กรณีครุภัณฑ์มมี ูลค่าเกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ออก Specification ของครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ (เอกสารประกอบ 1)
และดาเนินการสืบราคาของครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 บริษัท
จัด ตั้งคณะกรรมการจัด ซื้ อ / จัด จ้า ง และคณะกรรมการ
ตรวจรับอย่างน้อยชุดละ 3 คน โดยกรรมการจัดซื้อและ
ตรวจรับต้องเป็นคนละชุดกัน

กรณีครุภัณฑ์มมี ูลค่าเกิน 500,000 บาท

ออก Specification ของครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ (เอกสารประกอบ 1)
และดาเนินการสืบราคาของครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 บริษัท

ปิดประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นซองไม่น้อยกว่า 2 ราย และส่งหลักฐานที่
ได้ลงประกาศดังกล่าว เช่น ภาพถ่ายจากบอร์ดที่ตดิ ประกาศ
หรือ link ที่ลงประกาศ เป็นต้น(เอกสารประกอบ 2)

ส่งเรื่องขออนุมัติ + ใบเสนอราคา +เอกสารประกอบ 1ไปยังสานัก
ประสานงานชุดโครงการฯ
โดยดูตัวอย่างบันทึกขออนุมัติ (เอกสารประกอบ 4)

สกว. เบิกเงินงวดครุภัณฑ์ พร้อมส่งแบบฟอร์ม
และวิธีการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ให้แก่โครงการ

โครงการดาเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ / หลังจากได้รับครุภัณฑ์และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายแล้ว
1. ครุภัณฑ์มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยร่วมโครงการลงนามตรวจ
รับในใบเสร็จรับเงิน
2. ครุภัณฑ์มูลค่าเกิน 50,000 บาท คณะกรรมการตรวจรับ ดาเนินการตรวจรับและลงนามใน
เอกสารการตรวจรับ ตัวอย่าง (เอกสารประกอบ 5)

เปิดซองพิจารณาใบเสนอราคา รายละเอียดยี่ห้อสินค้า คุณสมบัติ
ต่างๆ ตลอดจน เงื่อนไขของบริษัท และจัดทาสรุปผลการเปิดซอง
(เอกสารประกอบ 3)
ส่งเรื่องขออนุมัติ + เอกสารประกอบ 1 - 3 +ใบเสนอราคาไปยังสานัก
ประสานงานชุดโครงการ โดยดูตวั อย่างบันทึกขออนุมัติ
(เอกสารประกอบ 4)

หมายเหตุ. (1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ / ต้นแบบครุภัณฑ์ ขอให้โครงการวิจัยคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และ
สามารถตรวจสอบได้ (2) กรณีที่โครงการวิจัยไม่สามารถหาคู่เทียบมาได้ จะต้องทาหนังสือชี้แจงเหตุผลมายัง
สกว. เพื่อประกอบการพิจารณา (3) ขอให้โครงการดาเนินการตรวจสอบราคากลางของกรมบัญชีกลางเพื่อ
ความสมเหตุสมผลในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หากไม่มีราคากลางของครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อในบัญชีของ
กรมบัญชีกลาง ขอให้โครงการดาเนินการจัดทาราคากลางโดยการเปรียบเทียบจากผู้ผลิตในหลายๆ บริษทั

เอกสำรประกอบ 1
ตัวอย่ำงกำรออก specification (ครุภัณฑ์ของชุดประมวลผลด้วยภาพ)
โครงกำร กำรออกแบบและสร้ำงต้นแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดข้ำวดำโดยกำรประมวลผลด้วยภำพ
(เอกสำรแนบหนังสือ. ที่ ………….. วันที่ …………………………)
ครุภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ
1. ชุดกล้อง CCD และเลนส์ จำนวน 6 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพำะดังนี้
1.1 ชุดกล้อง CCD
ส่วนของกำรจับภำพ(Image pickup element)
ควำมเร็วชัทเตอร์(Shutter speed)
วิธีกำรติดตั้งเลนส์(Lens mount method)
อุณหภูมิแวดล้อม(Ambient temperature)

วิดีโอแบบ CCD ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 1/5 นิ้ว
ควำมเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 1/1000 วินำที
แบบ C mount
ไม่ต่ำกว่ำ 40 ๐C

1.2 ชุดเลนส์
ควำมยำวโฟกัส(Focal length)
วิธีกำรติดตั้งเลนส์(Lens mount method)

6 ม.ม.
แบบ C mount

2. ชุดประมวลผล จำนวน 6 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีคุณสมบัติเฉพำะดังนี้
จำนวนพิกเซล(Number of pixels)
ไม่ต่ำกว่ำ 500(แนวนอน)x 480(แนวตั้ง)
รอบกำรทำงำนสูงสุด (Maximun process cycle)
60 รอบ/วินำที
ระดับไบนำรี่(Binary level)
256 ระดับ
โปรแกรมที่เก็บจำได้(Program registration)
16 โปรแกรม
ฟังก์ชั่น(Functions)
Area sensor, Pattern matching, Absolute
position detection, Relation position
detection
ควำมเร็วเชื่อมต่อทำง RS232 (RS232C Interface) ไม่ต่ำกว่ำ 9600 bps
อุณหภูมิแวดล้อม(Ambient temperature)
ไม่ต่ำกว่ำ 40 ๐C
เงื่อนไข : จะต้องทำกำรส่งของภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับกำรสั่งซื้อ

เอกสำรประกอบ 2
ประกำศเรียกสอบรำคำครุภัณฑ์
โครงกำรวิจัย “………………………………………………….”
ด้วยโครงกำร “ ……………………………………………………………………….” สัญญำเลขที่ ………………….
มีควำมประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ตำมโครงกำรจำนวน ……….รำยกำร คือ
1. ………….……………………………………….
2.. . …………………………………………………
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำ ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่
เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำครั้งนี้
กำหนดยื่นซองเสนอรำคำระหว่ำงวันที่……เดือน……..…….พ.ศ………ถึงวันที่….เดือน……..…….พ.ศ……….
เวลำ 09.00 – 15.30 น. ณ ……………………………………..………………………………….…………………
และเปิดซองวันที่……..เดือน…..………….พ.ศ………..เวลำ……….น ณ.………………….……………………………
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำได้ที่……………………..………………………อำคำร……….ชั้น……ห้อง…………
ที่ตั้งหน่วยงำน………………………………….………ตั้งแต่วันที่……เดือน………..…….พ.ศ…………………..
ถึงวันที่ ……เดือน………….พ.ศ……….ในเวลำรำชกำร หรือสอบถำมเพิ่มเติมที่หมำยเลขโทรศัพท์ …………………….
ประกำศ ณ วันที่……..เดือน……………พ.ศ………..
(……………………………….)
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย

เอกสำรประกอบ 3
วันที่ ………………………………
เรื่อง รำยงำนผลกำรรับและเปิดซองสอบรำคำครุภัณฑ์
เรียน ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรฯ
ตำมประกำศโครงกำรวิจัย “…………………………………………..” ลงวันที่ ……เดือน……..……..พ.ศ………….
ประกำศสอบรำคำพัสดุ …………………………………......................กำหนดยื่นซองวันที่ …....เดือน………….พ.ศ………
เวลำ …………..น. ณ…………………………………………………..……………นั้น มีผู้ยื่นซองจำนวน ……….รำย คือ
ลำดับ

บริษัท/ห้ำงร้ำน

รำคำที่เสนอ

คณะกรรมกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง เปิดซองสอบรำคำ และได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรอนุมัติซื้อพัสดุรำยกำร
ดังกล่ำวจำกบริษัท ……………………….……ซึ่งเสนอรำคำเป็นลำดับที่……… ในรำคำ …………..…..บำท
(.......................................... )
เนื่องจำก …………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ 1. ……………..……………….……...... ประธำนกรรมกำร
2. …………..…………………………. กรรมกำร
3. ….............……..……………………. กรรมกำร
พร้อมกันนี้โครงกำรใคร่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำดังกล่ำว โดย
 ใช้เงินในหมวดครุภัณฑ์งวดที่ …….. ดังที่ได้อนุมัติแล้วตำมเอกสำรแนบสัญญำหมำยเลข 2
 ใช้เงินในหมวดครุภัณฑ์งวดที่ …….. ดังที่ได้อนุมัติแล้วตำมเอกสำรแนบสัญญำหมำยเลข 2 และโอนเงิน
หมวด …….……… งวดที่ …….. จำนวน…………………บำท เพื่อสมทบกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่ำว ทั้งนี้โดยไม่มี
ผลกระทบต่องบประมำณรวมของโครงกำรวิจัย
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและอนุมัติกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่ำวในกรอบวงเงินงบประมำณ .............................
(บำท) และกำรโอนเงินในหมวด .......................... เพื่อสมทบกำรจัดซื้อดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น
ลงชื่อ………………………………
(หัวหน้ำโครงกำรวิจัย)

เอกสำรประกอบ 4
วันที่ …………………………………………
เรื่อง ขออนุมัติงบประมำณในกำรดำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ต้นแบบ
เรียน ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรวิจัย “………………………………..”
เอกสำรแนบ  ใบแสนอรำคำ  Specification ของครุภัณฑ์  ประกำศเชิญชวนยื่นซอง  ผลกำรเปิดซอง
สอบรำคำครุภัณฑ์
ด้วยโครงกำร “……………………………………………………………..……………” สัญญำเลขที่ ……………..…
มีควำมประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ……………….รำยกำร ในวงเงิน ……………………………………………..…..บำท
(…………………………………………….) รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำนี้ โดยครุภัณฑ์ดังกล่ำว
 ได้รับอนุมัติแล้วตำมเอกสำรแนบสัญญำหมำยเลข 2 หน้ำ ................
 เหตุผลอื่น (โปรด
ระบุ) .......................................................................................................................................................
 โครงกำรได้ดำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงจำนวน 3 ท่ำน (กรณีครุภัณฑ์มีมูลค่ำเกิน 50,000 บำท)
1………………………………………….. ประธำน 2………………………………………….. กรรมกำร
3………………………………………….. กรรมกำร
เพื่อดำเนินกำรสอบรำคำและเสนอผลกำรพิจำรณำเพื่อขออนุมัติจัดซื้อต่อไป
 โครงกำรได้ดำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับ จำนวน 3 ท่ำน (กรณีครุภัณฑ์มีมูลค่ำเกิน 50,000 บำท)
1………………………………………….. ประธำน 2………………………………………….. กรรมกำร
3………………………………………….. กรรมกำร
เพือ่ ดำเนินกำรตรวจรับครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินกำรจัดซื้อแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(…………………………….)
หัวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ
กำรดำเนินกำร
 ควำมเห็นของผู้ประสำนงำน
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
เรียน ผอ. ฝ่ำย ….
เพื่อโปรดพิจำรณำ
(
ผู้ประสำนงำนชุดโครงกำรฯ
วันที่………เดือน……….พ.ศ……….

กำรดำเนินกำรในฝ่ำย

 เข้ำแฟ้ม

 เป็นอำนำจอนุมัติของ สกว.
ควำมเห็น PO ฝ่ำย ………………………...……………….…………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ควำมเห็น ผอ. ฝ่ำย ………..
 อนุมัติแจ้งนักวิจัยทรำบ และสำเนำให้ สปว.
)  ไม่อนุมัติ หรือควำมเห็น
อื่น ………………………………………...
(………………………………………….)
ผู้อำนวยกำรฝ่ำย…………………….
วันที่………เดือน……….พ.ศ……….

 แจ้งกลับแล้ว

ดำเนินกำรโดย ……………………. วันที่……….. เดือน ……………… พ.ศ. ……………….

เอกสำรประกอบ 5
เอกสำรตรวจรับครุภัณฑ์ (ไม่ต้องส่งกลับ สกว.)
ครุภัณฑ์ ………………………………………………………………….…………………….............…
จัดซื้อตำมหนังสืออนุมัติที่ …………….………………… วันที่ ……………………….………...
ได้ดำเนินกำรตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบแล้ว สำมำรถใช้งำนได้
ถูกต้องตำมข้อกำหนดเฉพำะทุกประกำร เห็นควรรับมอบได้
ลงชื่อ …………………………………….. ประธำน
ลงชื่อ …………………………………….. กรรมกำร
ลงชื่อ …………………………………….. กรรมกำร
วันที่ …………เดือน…………………พ.ศ...……….

กำรดำเนินกำรของโครงกำร
 กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ตำมแบบฟอร์มของ สกว. และส่งกลับ สกว. แล้ว
เมื่อวันที่ ............................................................................
 เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มโครงกำร

ลงชื่อ ………………………….. ผูด้ ำเนินกำร
(
)
วันที่ ………เดือน……………. พ.ศ………….

เอกสำรแนบหมำยเลข 11
วิธีกรอกข้อมูลแบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์
1. ขอให้ใช้แบบฟอร์ม 1 แผ่นต่อครุภัณฑ์ 1 รำยกำร
2. รหัสครุภัณฑ์ให้ใช้รหัสโครงกำรตำมด้วยสัญลักษณ์ “/” ตำมด้วย Running Number เช่น
ถ้ำรหัสโครงกำรเป็น RDG38-1-0004
ครุภัณฑ์ชิ้นที่ 1 ให้ใช้รหัส RDG38-1-0004/1
ครุภัณฑ์ชิ้นที่ 2 ให้ใช้รหัส RDG38-1-0004/2
ถ้ำเป็นครุภัณฑ์รำยกำรเดียวกันหลำยชิ้น ให้ RUN เลขแบบเดียวกัน โดยให้ระบุรหัสเริ่มต้น และ
รหัสสุดท้ำย เช่น RDG38-1-0004/1 ถึง RDG38-1-0004/10 เป็นต้น
3. Serial Number ถ้ำไม่มีไม่ต้องกรอก
4. วันที่ได้รับของและเลขที่บิล ให้ระบุวันที่บนเอกสำรที่ได้รับจำกบริษัทในกำรจัดซื้อ ส่วนเลขที่บิลให้ใช้
เลขที่ของเอกสำรนั้น
5. วิธีจัดซื้อ ให้เลือกจำกตัวเลือกต่อไปนี้
1. ตกลงรำคำ
2. สอบรำคำ
3. ประกวดรำคำ
4. วิธีพิเศษ
6. สถำนที่ติดตั้ง ให้ระบุชื่อห้อง ชื่ออำคำร และชื่อหน่วยงำนที่เครื่องนั้นติดตั้งใช้งำนอยู่

เอกสำรแนบหมำยเลข 11
แบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์โครงกำรวิจัยที่ได้รับทุนสกว.
หัวหน้ำโครงกำร
สถำบัน
ที่อยู่
รหัสโครงกำร
ชื่อโครงกำร
รหัสครุภัณฑ์............................................................................................................................. ..................
ชื่อครุภัณฑ์...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
คุณลักษณะจำเพำะ (Specification)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จำนวน.......................................................................................................................... ................................
รำคำต่อหน่วย..............................................................................................................................................
Serial Number………………………………………………………………………………………………………………………....
วันที่ได้รับของ และเลขที่บิล........................................................................................................................
ผู้จำหน่ำย....................................................................................................................................................
วิธีจัดซื้อ  ตกลงรำคำ  สอบรำคำ  ประกวดรำคำ  วิธีพิเศษ
สถำนที่ติดตั้ง................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ (ถ้ำมี)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

