
หลักเกณฑ์และวิธีจัดหาหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 

ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
1.1 ค่าท่ีพัก  เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะหรือ
แหล่งทุนก าหนด 

 กรณีพักโรงแรม ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าท่ี
พัก และใบแจ้งรายการโรงแรม (Folio) 

 กรณีพักสถานที่พักแรมอ่ืน เช่น หอพัก 
แมนชั่น ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ให้บริการ
ออกให้ ซึ่งระบุ ชื่อ-สกุล ผุ้เข้าพักแรม วัน 
เดือน ปี เวลาที่เข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก 
อัตราค่าเช่าที่พัก และ จ านวนวันที่เข้าพัก
เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

1.2 ค่าพาหนะ 
     ค่ารถทัวร์/รถไฟ 

 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 กากตั๋วรถทัวร์/รถไฟ (ถ้ามี) 

1.3 ค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว  ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเดินทางจากไหน ใช้
ตารางระยะทางระหว่างอ าเภอ เป็นแนวทาง
ประมาณจ านวนกิโลเมตร (อ้างอิงระยะทาง
จากกรมทางหลวง) ค านวณจากจ านวน
กิโลเมตรไป-กลับ x อัตราตาม
กรมบัญชีกลาง/อัตราที่แหล่งทุนก าหนด 

 ระบุเลขทะเบียนรถ 

 ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 บันทึกแจ้งการไปท างานนอกสถานที่ระบุ

วันที่ สถานที ่

1.4 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
- ในประเทศชั้นประหยัดเบิกได้
ตามจริง 
- อ่ืนๆ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 

เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะฯ หรือแหล่ง
ทุนก าหนด  
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะหรือแหล่ง
ทุนก าหนด (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) 
กรณีแหล่งทุนภายนอกเบิกได้ตามกรอบ 
งบประมาณท่ีขออนุมัติ 

 กรณีซ้ือตั๋วแบบ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่
แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary 
Receipt) และบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน 
(Boarding Pass) 

 กรณีซ้ือแบบมีบัตรโดยสารโดยตรงกับสาย
การบินหรือตัวแทนจ าหน่าย ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินและกากตั๋วบัตรโดยสาร
ใบเสร็จรับเงินและ E-Ticket หรือ 
Boarding pass 

 กรณีใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน เขียน
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 



**กรณีรับใบเสร็จรับเงินทาง E-Mail เมื่อ 
print ออกมาให้รับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารทุกฉบับ** 

1.5 ค่าโดยสารพาหนะรับจ้าง 
เช่น ค่าแท็กซี่ (เบิกได้ครั้งละไม่
เกิน 500 บาท/วัน)     

ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเดินทางจากไหนถึงไหน เช่น 
ค่าพาหนะรับจ้าง ไปกลับ จาก...ถึง... 

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
     (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) 

กรณ ีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด (เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) ระบุในรายงานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
กรณี ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ ให้เขียน
ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

1.7 ค่าผ่านทาง   ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
 แนบใบผ่านทาง 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม   
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะหรือ
แหล่งทุนก าหนด 

 กรณีแหล่งทุนภายนอกเบิกได้ตามกรอบ
งบประมาณท่ีขออนุมัติ 

 ใบเสร็จรับเงิน 
 ใบส าคัญรับเงิน และแนบส าเนาบัตร

ประชาชนผู้รับเงิน (ลงนามรับรองส าเนา
บัตรประชาชน) และส าเนาใบเซ็นต์ชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

2.2 ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าเช่าอุปกรณ์ 

 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องประชุม/ 
 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าอุปกรณ์ 

3.ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการวิจัย 
 เบิกจ่ายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียน 
 เบิกจ่ายจากหมายเลขท่ีใช้บัตรเติมเงิน 

 กรณีมีใบแจ้งค่าใช้บริการ รายละเอียด
การใช้โทรศัพท์ใช้ใบเสร็จรับเงินจาก
เครือข่ายนั้นๆ 

 กรณีบัตรเติมเงินหรือสลิปเติมเงิน ใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จพร้อมแนบบัตรเติม
เงินหรือสลิปเติมเงิน 

 กรณีเติมเงินผ่านระบบ และไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน ใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อม
แนบส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 



4.ค่าวัสดุ เช่น 
ค่าวัสดุส านักงาน 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
วัสดุบริโภค 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุเชื้อเพลิง 

 เบิกเท่าที่จ่ายจริง  แนบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติ
เบิกจ่าย 

 บิลเงินสด ที่มีเล่มท่ี/เลขที่ และมีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีร้านค้านั้น 

 ใบเสร็จรับเงิน ที่มีเล่มท่ี/เลขที่ และมีเลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีร้านค้านั้น (กรณี
เอกสารเป็นชุด ต้องมีใบส่งของ ใบเจ้งหนี้ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี) 

 กรณีใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดไม่
สมบูรณ์ ต้องเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จ 

 กรณีซื้อกับบุคคล เขียนใบส าคัญรับเงิน 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 
(กรณีซื้อบุคคลธรรมดา) ที่ลงชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 

ประเภทค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
5.ค่าตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

 ใบแจ้งการตรวจวิเคราะห์  ใบแจ้งหนี้ 
 ใบเสร็จรับเงินมีเล่มที่ / เลขท่ี และมีเลข

ประจ าตัวผู้เสียภาษีร้านค้านั้น 
 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติ
เบิกจ่าย 

6.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น 
     ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล 
     ค่าจ้างเก็บข้อมูล 
     ค่าจ้างลงข้อมูล 
     ค่าจ้างแปลบทความ 
     ค่าจ้างท าเอกสาร 
     ค่าจ้างท าอุปกรณ์ 
     ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
     ค่าถ่ายเอกสาร 

 ค่าจ้างเหมาบริการเป็นครั้งคราว  ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนผู้รับเงิน ที่ลงชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) 
 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติ
เบิกจ่าย 



7.ค่าเช่ารถในพื้นที่   
วันละไม่เกิน 2,000 บาท/วัน 
(ไม่รวมค่าน้ ามัน) 

 เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามที่
ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศคณะหรือ
แหล่งทุนก าหนด/กรณีแหล่งทุนภายนอกเบิก
ได้ตามกรอบงบประมาณที่ขออนุมัติ 

 กรณีบริษัท มีใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ
ภาษี และ ใบแจ้งหนี้ 

 กรณีบุคคลธรรมดาใช้ใบส าคัญรับเงิน 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน 
ที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

8.ค่าตอบแทนนักวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 เบิกได้ตามกรอบงบประมาณที่ขออนุมัติ  บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน
นักวิจัย 

 ใบส าคัญรับเงิน 
 ส าเนาบัตรประชาชนที่ลงชื่อรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
 ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 

9.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย รายเดือน  เบิกได้ตามกรอบงบประมาณที่ขออนุมัติ  บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน
นักวิจัย 

 ใบส าคัญรับเงิน 
 


