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รายการ งบประมาณทีเ่สนอขอ (บาท)

ปีที ่1

งบประมาณทีเ่สนอขอ (บาท)

ปีที ่2

รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน

1. ค่าตอบแทน

1.1 ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการวจิยั (15,000บาท/เดอืน), (15,000บาทx12เดอืน)

1.2  ค่าตอบแทนผูร่้วมวจิยั

- ต าแหน่ง-ชื่อ-นามสกลุ 

1.3  อาจารยท์ีป่รกึษา (10,000บาท/เดอืน)

2. ค่าจา้ง

2.1 ค่าจา้งผูช่้วยวจิยั (ระบวุุฒกิารศึกษาxจ านวนเงนิxเดอืน)

3. ค่าใชส้อย

3.1 ค่าเดนิทาง

3.2 ค่าจา้งเหมาบรกิาร

3.3 ค่าธรรมเนียมการขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยั

3.4................

4. ค่าวสัดุ

4.1  ค่าสารเคม/ีวสัดุวทิยาศาสตร์

4.2  ค่าวสัดุส  านกังาน

4.3 .......................

งบลงทนุ

1.  ค่าครุภณัฑ์

2.  ค่าสิง่ก่อสรา้ง

ค่าธรรมเนียมอดุหนุนสถาบนั

(ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของงบด าเนินงาน)

รวมงบประมาณทีเ่สนอขอ



1. ค่าตอบแทน (ไมเ่กนิ 20%-30% ของงบประมาณทัง้โครงการ ไมร่วมค่าครุภณัฑ)์

ใหก้บัหวัหนา้โครงการวจิยั คณะผูร่้วมวจิยั อาจารยท์ีป่รกึษา mentor

หมายเหต:ุ เงือ่นไขขึ้นอยู่กบัแหลง่ทนุ ทนุมหาวทิยาลยั

สนบัสนุน

- ทนุ Specific League 

Funds

รายการ

งบด าเนินงาน

1. ค่าตอบแทน

1.1 ค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการวจิยั 

(15,000บาท/เดอืน)

1.2  ค่าตอบแทนผูร่้วมวจิยั

- ต าแหน่ง-ชื่อ-นามสกลุ (10,000บาท/เดอืน), 

1.3  อาจารยท์ีป่รกึษา (10,000บาท/เดอืน)

บพข.และบพค.



ทนุมหาวทิยาลยั

สนบัสนุน

- ทนุ Specific League Funds

- MU-KMUTT

- MU-MRC

2. ค่าจา้ง (ไม่ใช่ค่าจา้งนักศึกษา) 

ค่าจา้งผูช่้วยวจิยั (ช ัว่คราวหรอืประจ า) และตอ้งมปีระกนัสงัคมหรอืประกนัชวีติ ประกนัสุชภาพ

หมายเหต:ุ เงือ่นไขขึ้นอยู่กบัแหลง่ทนุ

2. ค่าจา้ง

2.1 ค่าจา้งผูช่้วยวจิยั 

(ระบวุุฒกิารศึกษาxจ านวนเงนิxเดอืน)

ตย. ป.ตร ี15,000x12เดอืน



3. ค่าใชส้อย (รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิารต่าง ๆ)

- ค่าจา้งเหมาบรกิาร (จา้งนกัศึกษา)

- ค่าธรรมเนียม

- ตพีมิพ ์(Publication fees)

- การขอรบัรองจรยิธรรมการวจิยัใน

คน/สตัว ์

- ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการใน

ประเทศชัว่คราว

- ค่าทีพ่กั

- ค่ายานพาหนะ

- ค่าประกนัสงัคมส่วนนายจา้งสมทบ

- ค่าประกนัชวีติ/สุขภาพ

- ค่าจา้ง

- เก็บขอ้มลู

- วเิคราะหข์อ้มลู

- เจาะเลอืด

- ค่าซ่อมบ ารุงรกัษาครุภณัฑข์องราชการ

- ค่าถ่ายเอกสาร

- ค่าโทรศพัท์

Etc.

*ค่าใชจ่้ายเดนิทางไปต่างประเทศ

- บางทนุทีส่นบัสนุนอาจจะใหใ้ส่ไวใ้นค่า

ใชส้อยหรอืใส่แยก



4. ค่าวสัดุ

- ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์

- ค่าสตัวท์ดลอง

- ค่าวสัดุส  านกังาน

- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์

- ค่าวสัดุสิ้นเปลอืงต่าง ๆ
งบลงทนุ

5. ค่าครุภณัฑ ์

6. ค่าสิง่กอ่สรา้ง



ค่าธรรมเนียมอดุหนุนสถาบนั/ค่าบรกิารวชิาการ/Over head

เป็นค่าบ ารุงเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางวชิาการของสถาบนั

- ไมเ่กนิ 10% ของงบด าเนินการ (ไมร่วมครุภณัฑ)์ บางทนุไมร่วมค่าตอบแทน+ครุภณัฑ์

- บพข. ถา้งบประมาณมากกวา่ 10 ลา้นบาท ใหส้นบัสนุน 5% หรอืพจิารณาไมส่นบัสนุน

- บพข. ถา้งบประมาณมากกวา่ 5 ลา้นบาท พจิารณาไมส่นบัสนุน



นายสุเมธ  สืบตระกูล

หน่วยทุนวิจัย

ส านักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

การจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

หลังได้รับอนุมัติทุนวิจัย



โครงการ

ได้รับ 

“อนุมัต”ิ

สัญญารับทุน
01

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
02

เปิดบัญชีโครงการ
03

เบิกจ่ายเงินทุน
04

Material Transfer Agreement

Data Sharing Agreement
05



แบบฟอร์มรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

1. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุน ม. มหิดล

3. แบบฟอร์ม 3.1 โครงการวิจัยที่ได้ทุนภายนอก 

(ต่างประเทศ)

2. แบบฟอร์ม 3.1 โครงการวิจัยที่ได้ทุนภายนอก 

(ในประเทศ)



หมวดงบประมาณโครงการ

ค่าตอบแทน 1 งบบุคลากร (ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย)2

ค่าใช้สอย 3 ค่าวัสดุ4

ครุภัณฑ์ 5 ค่าธรรมเนียม (Overhead)6

หมวดเงินทุน

วิจัย

วัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุส านักงาน

ค่าจ้างเหมานักศึกษา

ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าจ้างผู้ประสานงาน

ค่าตีพิมพ์ 

ค่าธรรมเนียม EC 

ค่าเสียเวลาของ 

อาสาสมัครในการเข้าร่วม

โครงการ

ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเดินทาง

ค่าที่พัก

ค่าลงทะเบียนประชุม

วิชาการ



ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ส่วนงาน (ORS)

1

กองบริหารงานวิจัย

2

กองคลัง

3

ส่วนงาน (งานคลัง, HR)

4

ผู้วิจัย



แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่าย ทุน MU



ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ทุน MU



แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)



แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุน

ภายนอก (ในประเทศ)



ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ในประเทศ)



แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายแหล่งทุนภายนอก (ต่างประเทศ)



ตัวอย่างการกรอก

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แหล่งทุนภายนอก 

(ต่างประเทศ)



แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ม.มหิดล

แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน

1. ผู้ร่วมวิจัยภายนอก ม.มหิดล 

กรอกข้อมลูแบบฟอร์มข้อมูลหลัก

ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

2. ORS เสนอคณบดีลงนาม

3. ส่งกองบริหารงานวิจัย



หนังสือขออนุมัติ

จ้างผู้ช่วยวิจัย

1. หัวหน้าโครงการส่งหนังสือ

ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยวิจัยไป

ท่ี HR คณะ

2. HR คณะฯ เสนอท่าน

คณบดีลงนามในค าสั่งจ้าง

3. ORS ส่งค าส่ังจ้างไปยัง

กองบริหารงานวิจัยเพื่อ

เป็นข้อมูล



หนังสือขออนุมัติ

จ้างผู้ช่วยวิจัย



ขอบคุณครับ


