
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายการวิจัยท่ี วช. กําหนด
รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข)

1. งบบุคลากร
1.1 คาจางช่ัวคราว
1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย

- ใหจายไดตามความจาเปนเหมาะสม 1. พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยไมเกิน
ท่ีวช. กําหนดจายตามอัตราเงินเดอืน
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

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

- ใหเบิกจายคาตอบแทนท้ังคณะ โดยใช
ระดับตําแหนงของหัวหนาโครงการวิจัย
เปนเกณฑ ดังน้ี
1. ศาสตราจารยหรือขาราชการระดับ
10 ไมเกินปละ 200,000 บาทตอ
โครงการตอ คณะนักวิจยั
2. รองศาสตราจารยหรือขาราชการ
ระดับ 8-9 ไมเกินปละ 150,000 บาท
ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
3. ผูชวยศาสตราจารยหรือขาราชการ
ระดับ 6-7 ลงมา ไมเกินปละ 120,000
บาท ตอโครงการตอคณะนักวิจัย
4. อาจารยหรือขาราชการระดับ 5 ลง
มาไมเกินปละ 80,000 บาท ตอ
โครงการตอนักวิจัย

1. วช. กําหนดคาตอบแทนคณะนักวิจัย
(10 % ของวงเงินงบประมาณโครงการ
ไมรวมครภุัณฑและคาธรรมเนียม
สถาบัน)
หากคํานวณแลวไมถึง 30,000 บาทให
ข้ันต่ํา 30,000 บาท และตองไมเกิน
อัตราตามระดับตําแหนง
2. กรณีเปนแผนงานวิจัย ผูบริหาร
แผนงานสามารถเปนหัวหนาโครงการ
ยอยไดเพียงโครงการเดียวเทาน้ัน และมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนคณะนักวิจยัท้ัง 2
สถานะแตรวมแลวตองไมเกินอัตราตาม
ระดับตําแหนง

(2) คาตอบแทนท่ีปรึกษา - ใหจายไดไมเกิน 2 คนตอโครงการ
และคนละไมเกิน 100,000 กรณีเปน
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5
คน

1. ตองมีหนังสือยืนยันตอบรับจากท่ี
ปรึกษา
2. ตองเปนผูมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาการท่ีสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก
- ประสบการณการทํางาน
- คุณวุฒิ
2. วช.กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษา
3. ทานละไมเกิน 100,000 บาท
4. วช.กําหนดจายคาตอบแทนท่ีปรึกษา
โครงการวิจัยละไมเกิน 2 คน กรณีเปน
แผนงานวิจัยจายไมเกินแผนงานละ 5 คน

แบบ งป.1



รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข)
(3) คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม - วช. กําหนดจายตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ดังน้ี
- วันทําการปกติ ชม.ละ 50 บาท
ไมเกิน 4 ชม.
- วันหยุดราชการ ชม.ละ 60 บาท
ไมเกิน 7 ชม.

(4) คาตอบแทนผูใหขอมูล
(ผูตอบแบบสอบถาม, ผูให
สัมภาษณ)

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท
กรณีขอมลูมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ

- ผูใหขอมูลรายละไมเกิน 100 บาท
กรณีขอมลูมีระดับความยากสูงใหอยูใน
ดุลพินิจของผูตรวจสอบทางวิชาการ

(5) คาตอบแทนกลุมตัวอยาง - ไมเกิน 2,000 บาท ตอครัง้ตอคน - ไมเกิน 2,000 บาท ตอครัง้ตอคน
(6) คาตอบแทนวิทยากรใน
การฝกอบรม

- ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

- ใหเปนไปตามระเบียบกระทรงการ
คลัง ดังน้ี
1. วิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐให
จายไมเกิน 600 บาท/ช่ัวโมง
2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหจายไมเกิน
1,200 บาท/ช่ัวโมง

2.2 คาใชสอย
(1) คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง - ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

(2) คาใชจายในการสัมมนา/
ฝกอบรม

- ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง - ใหเปนตามระเบียกระทรวงการคลัง

(3) คาใชสอยอ่ืน
(คาจางเหมาบริการ,
คาแรง,เงินประกันสังคม)

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม

2.3 คาวัสดุ - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม
โดยแยกรายการวัสดุ เปนประเภท เชน
วัสดุสาํนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร,วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซึ่งรายการวัสดุ
ตองมีราคาตอหนวยต่ํากวา 5,000 บาท
ยกเวนวัสดุคอมพิวเตอรตองมีราคาตอ
หนวยต่ํากวา 20,000 บาท
- สําหรับคาวัสดุเช้ือเพลิง (คานํ้ามนั)
วช. กําหนดให กม.ละ 4 บาท (โดยให
จัดทํารายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง)



รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข)
3. งบลงทุน
3.1 คาครภุัณฑ

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสมโดย
แยกรายการครภุัณฑ เปนประเภท เชน
ครุภณัฑสาํนักงาน,ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรเปนตน ซึ่งรายการครุภัณฑ
ตองมีราคาตอหนวยสูงกวา 5,000 บาท
ยกเวนครุภณัฑคอมพิวเตอรตองมรีาคา
ตอหนวยสูงกวา 20,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาครุภณัฑ

3.2 คาสิ่งกอสราง - ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม
ซึ่งเปนรายจายเพ่ือประกอบข้ึนใหม
ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
มีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท
- ใหแนบใบเสนอราคาสิ่งกอสราง

4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
(ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย)

- ใหจายไดตามความจําเปนเหมาะสม - วช. กําหนดจายไมเกินรอยละ 10 ของ
งบวิจัยไมรวมคาครุภณัฑและสิ่งกอสราง



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) คาตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ
(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 )
- คาท่ีพัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาพาหนะ (ตามท่ีจายจริง)

(2) คาใชจายในการสัมมนา/ฝกอบรม
- คาอาหาร (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาอาหารวาง (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)
- คาท่ีพัก (จํานวน ..... คน ๆ ละ ...... บาท)



รายการ จํานวนเงิน
(3) คาใชสอยอ่ืน

- คาจางเหมาบริการ
(คําอธิบาย :กรณีจางเหมาทําอุปกรณท่ีถือวา เปนครุภัณฑใหนําไปอยูในหมวด
งบลงทุน)

- คาจางเหมาแรงงาน
- เงินประกันสังคม
(คําอธิบาย : ตั้งไดเฉพาะรายการท่ีมีคาจางชั่วคราวรายเดือนเต็มเวลาเทานั้น)

- 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 คาครภุัณฑ
- คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
- คาครุภัณฑกอสราง
- คาครุภัณฑการเกษตร
- คาครุภัณฑงานบานงานครัว
- คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- คาครุภัณฑการแพทย
- คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- คาครุภัณฑเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร



รายการ จํานวนเงิน
3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
4. คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน
(คําอธิบาย : เปนคาสาธารณูปโภค รอยละ 7 ของงบวิจัยไมรวมคาครุภัณฑ)

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ


