
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ประเภทบัณฑิตศึกษา 

(ทุน วช.)

การทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย



ตวัอย่างหมวดเงนิและการเบกิจ่าย
รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)

1.

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน) Xxx

1.2 ค่าเข้าเล่มรายงาน Xxx

1.3 ค่าถ่ายเอกสาร Xxx

1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1.5  ค่าธรรมเนียมธนาคาร

1.6  ค่าธรรมเนียมบริการในการใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือวิจัย Xxx

2. ค่าวัสดุ

2.1 วัสดุสำนักงาน Xxx

2.2. วัสดุคอมพิวเตอร์ Xxx

2.3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ Xxx

2.4. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Xxx

2.5. ค่าวัสดุหนังสือ, วารสาร, ค่าซื้อบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย Xxx
Xxxรวมงบประมาณ

***หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

คาใชสอย

Xxx
Xxx



•ระเบียบ/ประกาศที่เก่ียวขอ้งกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณงบเงินอุดหนุน

2. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2556

- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2553



รายละเอียดและแนวปฏิบัติในการจัดท าเอกสาร

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย

***การออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน คาใชจายในโครงการ

วิจัย ระบุที่อยูในนามคณะตนสังกัดของผูรับทุน ทั้งนี้ ผูรับทุนควรเก็บ

รักษาเอกสารทางการเงินไวอยางดีเพื่อเปนประโยชนในการตรวจสอบ



รายการ หลักเกณฑ์ อัตรา เอกสาร/หลักฐาน

1. หมวดค่าใช้สอย
1.1 ค่าใช้จ่ายใน

 การเดินทางไป 

ราชการ (ค่าเบี้ย 

เลี ี้ยง ค่าที่พัก 

คาพาหนะ ฯลฯ)

เบิกจ่ายตาม
1. พระราชกฤษฎีกาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่8) 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย

เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
ผูม้ีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการ

ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินและรายได้ และ

นิสิต (เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลยันเรศวร เร่ือง รายการและ

อัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 

2)

เบิกจ่ายตาม

ระเบียบ

ราชการ

---ก่อนเดินทาง----

1. หนังสือขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ
-------หลังเดินทาง------

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน ค่าที่พัก ค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง เป็นต้น

2. หลักฐานการจ่ายเงิน

ค่าที่พัก/ค่าทางด่วน/ค่าน้ ามัน



รายการ หลักเกณฑ์ อัตรา เอกสาร/หลักฐาน
1.2 ค่าใช้จายใน

การจัดประชุม 

สัมมนาถ่ายทอด 

เทคโนโลยีงานวิจัย

เบิกจ่ายตามระเบียบ

1.กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง

ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

2. กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

3.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง รายการ

และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

เบิกจ่ายตามระเบียบ

ราชการ

----ก่อนจัด----

1. หนังสือขออนุมัติจัดประชุมโดยประมาณ

การค่าใช้จ่าย

----หลังจัด----

1. ขออนุมัติเบิกเงินพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานค่าใช้จ่าย รายชื่อใบลงทะเบียน

1.3 ค่าจ้างเหมา 

เช่าพาหนะ

พร้อม น้ำมันเชื้อ

เพลิงใช้ในงานวิจัย

ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ

เท่าที่จ่ายจริง ตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม 

ประหยัด และเพื่อ

ประโยชน์ของทาง

ราชการ

1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน

2. ส าเนาทะเบียบรถ

3. ส าเนาบัตรประชนเจ้าของรถ

4. ส าเนาใบขับขี่คนขับรถ

5. ส าเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ

พร้อมต้นเร่ืองที่ระบุค่าเหมาเช่าพาหนะ

พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงไว้
1.4 ค่าจ้าง

เหมา บริการที่

เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัย

ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ

เท่าที่จ่ายจริง ตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม 

ประหยัด และเพ่ือ

ประโยชน์ของทาง

ราชการ

1. บันทึกขออนุมัติค่าจ้างเหมา

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน (แนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน)

(ระบุรายละเอียดงานที่จ้างเหมาให้ท า)



รายการ หลักเกณฑ์ อัตรา เอกสาร/หลักฐาน

2. หมวดค่าวัสดุ
2.1 ค่าวัสดุ ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

(ไม่ต้องท าจัดซื้อจัดจ้าง)

กรณี ค่าขนส่ง ต้องช าระพร้อม

กับค่าสิ่งของนั้นหมายความว่าค่า

ขนส่งดังกล่าวจะต้องรวมอยู่ใบ

บิลเดียวกับรายการสินค้า/สิ่งของ

เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 

เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ

1. บันทึกขออนุมัติในหลักการ

(แนบรายการที่ขอจัดซื้อ)

2. ใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ :  1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดให้เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือเบิกจ่ายเงิน

ตามระเบียบ/ประกาศรายได้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

               2. คาใชจายที่ไมสามารถขอรับการสนับสนุนได ประกอบไปดวย 1) คาตอบแทนตางๆ เชน 

เงินเดือน/คาธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต, คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน, คาตอบแทนนักวิจัยและผูชวย 

ปฏิบัติงาน, คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ, คาอาหารทําการ 

นอกเวลา 2) คาจางประมวล/วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวเลขและแบบสอบถามตางๆ 3) ครุภัณฑ และ 

วัสดุบางชนิด เชน เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพ, อุปกรณบันทึกขอมูล, 4) เครื่องบันทึกเทป ฯลฯ 

5) คาเดินทางและคาที่พักในการเขารวมเสนอผลงานวิจัย ระดับประเทศและระดับนานาชาติ



•ระเบียบ/ประกาศ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ

ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

2. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ

ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับ

ที่ 2 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ 19 กันยายน 2559

http://www.research.nu.ac.th/th/docs/download/2016_09_27_13_04_39.pdf
http://www.research.nu.ac.th/th/download/search.php?dl=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&submit=OK
http://www.research.nu.ac.th/th/docs/download/2016_09_27_12_51_57.pdf



