ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
--------------------------เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)
และ (๒) ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกาหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
การวิจัยที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
ข้อ ๑ แนวปฏิบัติการรับและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดินฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน
ข้อ ๒ การทาสัญญารับทุนวิจัย ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย จานวน ๓ ชุด พร้อมแนบซีดีจานวน ๑ แผ่น
๒.๒ จัดเตรียมสัญญารับทุนวิจัย พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑ บาท จานวน ๓ ชุด ให้
นักวิจัยที่ทาสัญญาลงนามในโครงร่างงานวิจัยและสัญญารับทุนวิจัยที่มุมล่างขวาของกระดาษทุกหน้า พร้อมทั้ง
ส่งเอกสารดังกล่าวมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒.๓ เมื่ออธิการบดีลงนามในฐานะผู้ให้ทุน จะส่งคู่สัญญาให้หัวหน้าโครงการวิจัยเก็บ
ไว้เป็ นหลั กฐานการรับ ทุน และต้น ฉบับ สั ญญาเก็บไว้ที่ส ถาบันวิจัยและพัฒ นา และสัญญาอีกฉบับมอบให้
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงการดาเนินการวิจัยจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย /ผู้ร่วมวิจัย การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ทาบันทึกขออนุมัติ ผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๓ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยทีเ่ ป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ ให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายตามระเบียบ
ของทางราชการ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งออกเป็น
๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP)

๒
๔.๒ การจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ให้ ดาเนินการจัดซื้อจัด จ้างตาม
ระเบียบและขั้นตอน ณ หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัย
๔.๓ การจ้ า งเหมาแรงงาน /จ้ า งเหมาผู้ ช่ ว ยวิ จั ย /จ้ า งเหมาเฉพาะงาน
(จ้างในลักษณะระบุรายละเอียดชิ้น งาน) หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับการดาเนินการ
ขอจัดซื้อ/จ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งแบบวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน/เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๕ การเบิกจ่ายกรณีไม่ผ่านการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าจ้าง
เหมาผู้ช่วยงานวิจัย ค่าอานวยการโครงการวิจัย ฯลฯ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยทาบันทึกข้อความและเอกสาร
ประกอบการขออนุมัติจากต้นสังกัดผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ/หน่วยงานที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายจากงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ดังนี้
๕.๑ การเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 การเดิน ทางไปราชการภายในประเทศ ให้จัดทาบันทึกขออนุมัติเดินทาง
จากของคณะ/หน่ ว ยงานที่ หั วหน้ าโครงการวิ จั ยสั ง กัด โดยค่า ใช้จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการ หมายถึ ง
ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่าย
ระหว่าง การเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็นซึ่ง
เกิดขึ้นในการ เดินทางเงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการทางาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทาง ไปปฏิบัติราชการด้วยกัน ตั้งแต่ ๒
คนขึ้นไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบัติราชการเดียวกัน
 ผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจาพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ บุคคลภายนอก
 สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการจาก ผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทางมีระยะเวลาครอบคลุม การเดินทางไปและกลับ ถ้าออกเดินทาง
ล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสานักงานได้เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับ
อนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน ไม่มีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ใน
การเดินทางไปราชการได้เฉพาะระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการตามคาสั่งของทางราชการเท่านั้น
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้าง
คนหาบหาม และอื่นๆ ทานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทาง
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเบิกตามระเบียบฯ ตามอัตรา ดังนี้

๓
ตาแหน่ง
- รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
- ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
- ผู้ดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์
- ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
- ผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าลงมา

อัตรา (บาท : วัน :
คน)
๒๗๐

๒๔๐

 ค่า ที่พั ก ให้ เบิ กจ่ ายตามจริง หรื อในลั กษณะเหมาจ่า ยก็ ได้ หากเป็น การ
เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิก ค่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ โดยให้เบิกในอัตรา ดังนี้
พักคนเดียว
ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

อัตราค่าเช่าห้อง (บาท : วัน : คน)
พักคู่
เหมาจ่าย
ไม่เกิน ๘๕๐ บาท
ไม่เกิน ๘๐๐ บาท

 ค่าพาหนะรับจ้าง
กรณี
อัตราการเบิกจ่าย
เดิ น ทางจากมหาวิ ท ยาลั ย หรือ บ้ านพั ก ไปสถานี ข นส่ ง หรื อ ให้เบิกตามความเป็น
สนามบินในจังหวัดเชียงใหม่
จริงไม่เกินเที่ยวละ
๒๐๐ บาท เบิกได้ไม่
เกิน ๒ เที่ยว
เดินทางในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ให้เบิกตามความเป็น
จริงไม่เกินเที่ยวละ
๓๕๐ บาท เบิกได้ไม่
เกิน ๒ เที่ยว
กรณีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ หรือเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ ให้เบิกตามความเป็น
ผ่านกรุงเทพฯ
จริงไม่เกินเที่ยวละ
๕๐๐ บาท เบิกได้ไม่
เกิน ๒ เที่ยว
 ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ๑) ให้เบิกได้ตามสิทธิที่จ่ายจริง ๒) ผู้มีสิทธิเบิกค่า
เดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ผู้บริหารระดับสูงหรือ
เทียบเท่าตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการขึ้นไป หรือเทียบเท่าตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญ

๔
การหรือชานาญงานขึ้นไป โดยสามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ในประเทศในอัตราชั้นประหยัดหรือต่ากว่า
เท่านั้น ๓) การเบิกค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศของ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๒) เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วน เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และ
ต้องได้รับอนุญาตจาก อธิการบดี ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและงบประมาณกว่าการ เดินทางโดยวิธีอื่น ทั้งนี้
สามารถเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน ในประเทศได้ไม่เกินอัตราชั้นประหยัดหรือที่ต่ากว่าเท่านั้น
 การเดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัวการใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้
เดินทางไปราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อนและจะต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิ
เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่า ยสาหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัวได้ โดยให้เบิก
ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
๕.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการการสัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการ หรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา บุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยไม่ มี ก ารรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประเภทของการฝึกอบรม
ประเภทของ
การฝึกอบรม
ประเภท ก

ประเภท ข

บุคคลภายนอก

ผู้เข้าร่วมอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
-

ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ
บริหาร ระดับต้นและระดับสูงหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญการและอาวุโส
วิชาการระดับปฏิบัติการ ชานาญการและชานาญการพิเศษ
อานวยการ ระดับต้นหรือเทียบเท่า
ผู้เข้าอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ

 ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่าย ได้แก่ ประธานในพิธีเปิด หรือพิธีปิดการฝึกอบรม
แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ผู้สังเกตการณ์
 ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ในการฝึกอบรม ดังนี้ ๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิดการฝึกอบรม ๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๔) ค่า

๕
ประกาศนียบัตร ๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ๖) ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๗)
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐) ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ๑๒) ค่า
สมนาคุณวิทยากร ๑๓) ค่าอาหาร ๑๔) ค่าเช่าที่พัก ๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่
อัตราการเบิกจ่าย
จัดฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) - (๘)
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสม และ
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๙)
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ และหนังสือเวียนที่กาหนด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐)
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ในอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑)
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒) - (๑๕) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และตามอัตราตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบ
 ค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภท

จานวน

บรรยาย
อภิปราย สัมมนา
แบ่งกลุ่ม - ฝึกปฏิบัติ
- อภิปราย
- ทากิจกรรม

วิทยากรไม่เกิน ๑ คน
วิทยากรไม่เกิน ๕ คน
วิทยากรไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน

 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณอื่นๆ
วิทยากร
ประเภท ก
ประเภท ข
วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
 ค่าที่พัก
อัตราค่าเช่าห้องพัก (บาท : คน)
ประเภทการฝึกอบรม
พักคนเดียว
พักคู่
ประเภท ก
ไม่เกิน ๒,๔๐๐
ไม่เกิน ๑,๓๐๐
ประเภท ข
ไม่เกิน ๑,๔๕๐
ไม่เกิน ๙๐๐
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน ๑,๒๐๐
ไม่เกิน ๗๕๐

๖
 ค่าอาหาร
ประเภทการฝึกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

อัตราค่าอาหารสถานที่เอกชนในประเทศ (บาท : คน)
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
ไม่เกิน ๑,๒๐๐
ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๙๕๐
ไม่เกิน ๗๐๐
ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๔๐๐

อัตราค่าอาหารสถานที่ราชการในประเทศ (บาท : คน)
ครบมื้อ
ไม่ครบมื้อ
ประเภท ก
ไม่เกิน ๘๕๐
ไม่เกิน ๖๐๐
ประเภท ข
ไม่เกิน ๖๐๐
ไม่เกิน ๔๐๐
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/มื้อ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อัตรา (บาท : คน)
ประเภทการฝึกอบรม
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
ประเภท ก
ไม่เกิน ๓๕
ไม่เกิน ๕๐
ประเภท ข
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน ๒๕
ไม่เกิน ๕๐
ประเภทการฝึกอบรม

๕.๓ ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย โครงการละไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

