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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย 

 

1. ผู้วิจัยต้องได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดและมีเอกสำรส่งเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงหน่วย
กำรเงินและบัญชี 

2. หน่วยกำรเงินและบัญชี ด ำเนินกำรจัดท ำใบส ำคัญรับเงินและให้ผู้วิจัยลงนำมรับเงิน 

3. หน่วยกำรเงินและบัญชี จัดท ำงบใบส ำคัญเพ่ือบันทึกค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนงำนวิจัยในระบบ FMIS 

4. หน่วยกำรเงินและบัญชี ได้รับอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินจำกอธิกำรบดีเรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน
ออกจำกบัญชี ดังนี้ 
 4.1 กรณีได้รับเงินอุดหนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก จะเบิกจ่ำยเงินออกจำกบัญชีเงินอุดหนุน
งำนวิจัย สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย และโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้วิจัยที่ระบุตำม
สัญญำ 
 4.2 กรณีได้รับเงินอุดหนุนงำนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน ได้แก่ จำกสภำกำชำดไทย หรือจำกดอกผล
กองทุนวิจัยของสถำบัน จะเบิกจ่ำยเงินออกจำกบัญชีสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
(99) และโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้วิจัยที่ระบุตำมสัญญำ 

5. เมื่อด ำเนินโครงกำรวิจัยแล้วเสร็จ ให้ผู้วิจัยสรุปจ ำนวนเงินที่ใช้ไป โดยใช้แบบฟอร์สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนงำนวิจัย เสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
และอธิกำรบดี 
 5.1 กรณโีครงกำรวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกสภำกำชำดไทย หรือจำกดอกผลกองทุนวิจัยของสถำบัน 
หำกมีเงินคงเหลือจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย ให้น ำเงินส่งคืนสถำบัน 
 5.2 กรณโีครงกำรวิจัยที่มีสัญญำเบิกจ่ำยตำมจริง หำกมีเงินคงเหลือจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย ให้น ำเงิน
ส่งคืนแหล่งทุนที่ได้รับมำ 

6. กรณีมีเงินคงเหลือคืนสถำบันและผู้วิจัยได้น ำส่งเงินคืนสถำบันแล้ว หน่วยกำรเงินและบัญชีจะออก
ใบเสร็จรับเงินและส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้วิจัยเพ่ือเป็นหลักฐำน 

7. ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย  
8. หำกผู้ตรวจสอบต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติมในโครงกำรวิจัยใด หน่วยกำรเงินและบัญชีจะแจ้งให้ผู้วิจัยเป็น

ผู้ตอบค ำถำมจำกผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยตรง 
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ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย 

ขั้นตอน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ผู้วิจัย 

 
ได้รับอนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนงำนวิจัย 

 หน่วยกำรเงิน ได้รับบันทึกข้อควำมที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว 
 
 

 หน่วยกำรเงิน 
ผู้วิจัย 

หน่วยกำรเงินจัดท ำใบส ำคัญรับเงิน และให้ผู้วิจัย
ลงนำมรับเงินอุดหนุนงำนวิจัยแต่ละงวด 
 

 
 

หน่วยกำรเงิน จัดท ำงบใบส ำคัญ เพื่อบันทึกค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุน
งำนวิจัยในระบบ FMIS 
 

 
 

หน่วยกำรเงิน โอนเงินอุดหนุนงำนวิจัยให้แก่ผู้วิจัยในแต่ละงวด 
 

 
 

ผู้วิจัย เมื่อโครงกำรวิจัยแล้วเสร็จ ให้ผู้วิจัยสรุปจ ำนวนเงิน
ที่ใช้ไป โดยใช้แบบฟอร์มสรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนงำนวิจัย เสนอผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำร
วิชำกำร และอธิกำรบดี 
     - กรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกสภำกำชำดไทย 
หรือจำกดอกผลกองทุนวิจัยของสถำบัน หำกมีเงิน
คงเหลือจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย ให้น ำเงินส่งคืน
สถำบัน 
     - กรณีที่มีสัญญำเบิกจ่ำยตำมจริง หำกมีเงิน
คงเหลือจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย ให้น ำเงินส่งคืน
แหล่งทุนที่ได้รับมำ 

 
 
 

หน่วยกำรเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้วิจัย
เก็บไว้เป็นหลักฐำน 

 
 

หน่วยกำรเงิน จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 

หมายเหตุ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และเป็นผู้ชี้แจงตอบข้อซักถาม
จากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบจากส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยตรง 

เริ่ม 

โอนเงิน 

ใบส ำคัญรับเงิน 

แบบฟอร์ม 

บันทึกข้อควำม 

จบ 

งบใบส ำคัญ 

ใบเสร็จรับเงิน 
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แบบฟอร์มสรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ..................... 

 

          วันที่...........เดือน.......................พศ........... 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ....................................................................สำขำวิชำ................................... ........................ 
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร................................................................................ .................................................... 
ให้ด ำเนินโครงกำรวิจัย เรื่อง .......................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ตำมสัญญำรับทุนอุดหนุนงำนวิจัย เลขที่..........................จำกเงินทุน.......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
มีระยะเวลำด ำเนินกำร...............ปี............เดือน นับตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่................... ....................... 
โดยแบ่งจ่ำยเงินทุนออกเป็น.....................งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1  จ ำนวนเงิน.........................................บำท  รับเงินเมื่อวันที่........................................................ 
 งวดที่ 2  จ ำนวนเงิน.........................................บำท  รับเงินเมื่อวันที่.......................................... .............. 
 งวดที่ 3  จ ำนวนเงิน.........................................บำท  รับเงินเมื่อวันที่........................................................  
 งวดที่ 4  จ ำนวนเงิน.........................................บำท  รับเงินเมื่อวันที่.......................................... .............. 
                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บำท   

 บัดนี้โครงกำรวิจัยที่ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบ ได้รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมสัญญำเรียบร้อยแล้วและ
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรทั้งสิ้น................................บำท (...........................................................................) 
                   ไม่มีเงินทุนอุดหนุนงำนวิจัยคงเหลือ   
                       จึงขอส่งสรุปค่ำใช้จ่ำยเงินอุดหนุนงำนวิจัย 
                   มีเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยคงเหลือ จ ำนวน................................บำท  
              จึงขอส่งเงินอุดหนุนงำนวิจัยคืนสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย  
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
             .......................................................... 

                (.......................................................) 
                                ผู้วจิัย 

                               วัน............เดือน.....................พ.ศ.............. 
   



จัดท ำโดย : หน่วยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน ณ 13 เม.ย. 2563   หน้ำ 4 | 4 

เรียน  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 
                  .................................................... 
               (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม) 
                วัน............เดือน....................ปี.......... 
 
 

เรียน  อธิกำรบดี 
 
                  .................................................... 
            (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร) 
                วัน............เดือน....................ปี.......... 
 
 

รับทรำบ 
 เรียน  - รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

- ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 
- หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

               เพ่ือทรำบ 
- ...........................................................(ผู้วิจัย) 
- หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 

                        เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง        
      
                    .................................................... 
                                อธกิำรบดี 
                   วัน............เดอืน....................ป.ี......... 
 
 

เรียน  หัวหน้ำหน่วยกำรเงินและบัญชี 
   เพ่ือรับเงินจ ำนวน .......................บำท 
         และด ำเนินกำรในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
                  .................................................... 
                  หัวหน้ำฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 
                วัน............เดือน....................ปี.......... 


