แบบ งป.1

หลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยที่ วช. กําหนด
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 คาจางชั่วคราว
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนคณะผูวิจยั
(ใหระบุตําแหนง หรือ
ตําแหนงทางวิชาการ
เพื่อประกอบการ
พิจารณา)

(2) คาตอบแทนที่ปรึกษา

อัตรา
- ใหจายไดตามความจาเปนเหมาะสม

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
1. พิจารณาใหตามที่เสนอขอโดยไมเกิน
ที่วช. กําหนดจายตามอัตราเงินเดือน
ขาราชการตามวุฒิการศึกษา คือ
ป.เอก อัตราคาจาง 20,000.- บาท
ป.โท อัตราคาจาง 16,400.- บาท
ป.ตรี อัตราจาง 13,300.- บาท
ปวส. อัตราคาจาง 10,200.- บาท
ปวช. อัตราคาจาง 8,300.- บาท
- ใหเบิกจายคาตอบแทนทั้งคณะ โดยใช 1. วช. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
ระดับตําแหนงของหัวหนาโครงการวิจัย (10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ
เปนเกณฑ ดังนี้
ไมรวมครุภัณฑและคาธรรมเนียม
1. ศาสตราจารยหรือขาราชการระดับ สถาบัน)
10 ไมเกินปละ 200,000 บาทตอ
หากคํานวณแลวไมถึง 30,000 บาทให
โครงการตอ คณะนักวิจยั
ขัน้ ต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกิน
2. รองศาสตราจารยหรือขาราชการ
อัตราตามระดับตําแหนง
ระดับ 8-9 ไมเกินปละ 150,000 บาท 2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
แผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการ
3. ผูชวยศาสตราจารยหรือขาราชการ ยอยไดเพียงโครงการเดียวเทานัน้ และมี
ระดับ 6-7 ลงมา ไมเกินปละ 120,000 สิทธิไดรับคาตอบแทนคณะนักวิจยั ทัง้ 2
บาท ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
สถานะแตรวมแลวตองไมเกินอัตราตาม
4. อาจารยหรือขาราชการระดับ 5 ลง ระดับตําแหนง
มาไมเกินปละ 80,000 บาท ตอ
โครงการตอนักวิจัย
- ใหจายไดไมเกิน 2 คนตอโครงการ
1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากที่
และคนละไมเกิน 100,000 กรณีเปน
ปรึกษา
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5 2. ตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
คน
สาขาวิชาการที่สําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
2. วช.กําหนดจายคาตอบแทนที่ปรึกษา
3. ทานละไมเกิน 100,000 บาท
4. วช.กําหนดจายคาตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการวิจัยละไมเกิน 2 คน กรณีเปน
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5 คน

รายการ
(3) คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

อัตรา
- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

(4) คาตอบแทนผูใหขอมูล
(ผูตอบแบบสอบถาม, ผูให
สัมภาษณ)
(5) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง
(6) คาตอบแทนวิทยากรใน
การฝกอบรม

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ
- ไมเกิน 2,000 บาท ตอครัง้ ตอคน
- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ
(2) คาใชจายในการสัมมนา/
ฝกอบรม
(3) คาใชสอยอื่น
(คาจางเหมาบริการ,
คาแรง,เงินประกันสังคม)
2.3 คาวัสดุ

- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- วช. กําหนดจายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกิน 4 ชม.
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกิน 7 ชม.
- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท
กรณีขอมูลมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ
- ไมเกิน 2,000 บาท ตอครัง้ ตอคน
- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรงการ
คลัง ดังนี้
1. วิทยากรที่เปนเจาหนาที่ของรัฐให
จายไมเกิน 600 บาท/ชั่วโมง
2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหจายไมเกิน
1,200 บาท/ชั่วโมง
- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
โดยแยกรายการวัสดุ เปนประเภท เชน
วัสดุสาํ นักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร,วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุ
ตองมีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท
- สําหรับคาวัสดุเชือ้ เพลิง (คาน้ํามัน)
วช. กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยให
จัดทํารายละเอียดระยะทางที่เดินทาง)

รายการ
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ

อัตรา
- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

3.2 คาสิ่งกอสราง

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
(ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย)

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครุภัณฑ เปนประเภท เชน
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน,ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรเปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑ
ตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 5,000 บาท
ยกเวนครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรตองมีราคา
ตอหนวยสูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภณ
ั ฑ
- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
ซึ่งเปนรายจายเพื่อประกอบขึน้ ใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง
- วช. กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของ
งบวิจัยไมรวมคาครุภณ
ั ฑและสิ่งกอสราง

รายละเอียดงบประมาณแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยยอย/โครงการวิจัยเดี่ยว
รายการ
จํานวนเงิน
1. งบบุคคลากร
1.1 คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัยทํางานเต็มเวลา
(วุฒิปริญญาเอก 20,000 บาท x จํานวน ......คน.......เดือน)
(วุฒิปริญญาโท 16,400 บาท x จํานวน ...... คน ....... เดือน)
(วุฒิปริญญาตรี 13,300 บาท x จํานวน ...... คน ....... เดือน)
(วุฒิ ปวส. 10,200 บาท x จํานวน ....... คน ....... เดือน)
(วุฒิ ปวช. 8,300 บาท x จํานวน ....... คน ....... เดือน)
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย (ใหระบุตําแหนง หรือตําแหนงทางวิชาการ)
(2) คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ
(3) คาตอบแทนทํางานลวงเวลา
(จํานวน ...... คน ....... วัน (วันทําการปกติ)
( ..... x ….. x ........... = …………. บาท)
(จํานวน ...... คน ....... วัน (วันหยุดราชการ)
( ..... x ….. x ........... = …………. บาท)
(4) คาตอบแทนผูใหขอมูล
(จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
(5) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง
(จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
(6) คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม
(จํานวน ..... ชม.ๆ ละ ...... บาท)
2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการเดินทางไปตางจังหวัด
- คาเบี้ยเลี้ยง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท )
- คาที่พัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาพาหนะ (ตามที่จา ยจริง)
(2) คาใชจายในการสัมมนา/ฝกอบรม
- คาอาหาร (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาอาหารวาง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาที่พัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)

รายการ
(3) คาใชสอยอื่น
- คาจางเหมาบริการ
(คําอธิบาย :กรณีจา งเหมาทําอุปกรณที่ถือวา เปนครุภัณฑใหนําไปอยูในหมวด
งบลงทุน)
- คาจางเหมาแรงงาน
- เงินประกันสังคม
(คําอธิบาย : ตั้งไดเฉพาะรายการที่มีคา จางชั่วคราวรายเดือนเต็มเวลาเทานั้น)
- คาเชาทรัพยสิน
- คาซอมแซม
2.3 คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร
- คาวัสดุกอสราง
- คาวัสดุการเกษตร
- คาวัสดุงานบานงานครัว
- คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
- คาวัสดุการแพทย
- คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
- คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (จํานวน ..... กม.ๆ ละ ..... บาท)
3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ และสิ่งกอสราง)
3.1 คาครุภัณฑ
- คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาครุภัณฑกอสราง
- คาครุภัณฑการเกษตร
- คาครุภัณฑงานบานงานครัว
- คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- คาครุภัณฑการแพทย
- คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาครุภัณฑเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จํานวนเงิน

รายการ
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
(คําอธิบาย : เปนคาสาธารณูปโภค รอยละ 7 ของงบวิจัยไมรวมคาครุภัณฑ)
รวมงบประมาณที่เสนอขอ

จํานวนเงิน

