








 
ขั้นตอนการด าเนินการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับบุคลากร 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับทุนจัดเตรียมเอกสาร 
ประกอบการสมัคร 

เสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 
และพิจารณาคัดเลือกโดย
คณะกรรมการพัฒนาและ

ส่งเสริมงานวิจัย 

เสนอผลการพิจารณา
คัดเลือกในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนงานวิจัยของ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ 

แจ้งผลการพิจารณาทุน  
ต่อผู้ขอทุนและกลุ่มงาน 

ต้นสังกัดเพ่ือทราบ 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนวิจัย : 
1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย (เอกสารแนบ 1) 
2. โครงร่างวิจัยฉบับเต็ม ตามข้อแนะน ารูปแบบและหัวข้อ

โครงร่างวิจัย (เอกสารแนบ ๒) 
3. ประวัติผู้วิจัยทุกคน  
4. เอกสารรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ในกรณีท่ีได้รับการรับรองแล้ว  

 

ท าสัญญารับทุนวิจัย ซึ่งเป็นสัญญาที่ลงนาม 3 ฝ่าย 
ระหว่าง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นักวิจัยผู้รับทุน และ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านวิจัย   

อนุมัติผลการพิจารณาทุน โดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
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ขั้นตอนการด าเนินการท าสัญญาและด าเนินการวิจัย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ และ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มีการประเมินบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer reviewed 
journals) ภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดโครงการ โดยได้ก าหนดแนวทางที่ช่วยสนับสนุนและเอ้ือต่อการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ รวมไปถึงแนวทางในการสนับสนุน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้วย อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ตีพิมพ์ตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้วิจัยจะไม่มีสิทธิ์ขอรับ
ทุนวิจัยใหม่เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดโครงการดังกล่าว   
 

ผู้วิจัยได้ท าสัญญารับทุนวิจัย
กับโรงพยาบาลแล้วเสร็จ 

ส่งรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัย รอบ ๖ เดือน  
ตามแบบฟอร์มรายงาน

ความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน 
(เอกสารแนบ ๓) 

เอกสารที่ใช้ในการปิดโครงการ 
1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบและหัวข้อรายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ (เอกสารแนบ ๔)  
2. รายงานการเงินโครงการวิจัย พร้อมเอกสารหลักฐาน

การเงิน (เอกสารแนบ ๕)  

เริ่มด าเนินการวิจัย ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญารับทุน

และโครงร่างวิจัย  

ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมรายงานการเงิน

โครงการวิจัย 
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หลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

ภายใต้กองทุนพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
 

1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณแต่ละโครงการ 

หัวข้อ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 

1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณโครงการวิจัยและต้องไม่เกิน
คนละ 50,000 บาทต่อโครงการ 

1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จ่ายครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท แต่รวมกันไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ
วงเงินงบประมาณโครงการวิจัย 

1.3 ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย - ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่เกินเดือนละ 12,240 บาท 
- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่เกินเดือนละ 15,960 บาท 
- ปริญญาโท ไม่เกินเดือนละ 19,680 บาท 
- ปริญญาเอก ไม่เกินเดือนละ 24,000 บาท 
 
2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2.1 ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วม
โครงการวิจัย  

- กรณีท่ีต้องเดินทางมาพบผู้วิจัย จ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่อัตรา
ไม่เกิน 200-500 บาทต่อครั้ง 
- กรณีไม่ต้องเดินทางมาพบผู้วิจัย ผู้วิจัยเดินทางไปหาอาสาสมัครเอง 
จ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่อัตราไม่เกิน 100-300 บาทต่อครั้ง 

2.2 ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทาง
คลินิก เช่นการตรวจร่างกาย (คน/
สัตว์ ผู้ป่วย) หรือเก็บสารคัดหลั่งเพื่อ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  

จ่ายได้ตามความเหมาะสม    แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 
2.2.1 แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร อัตราไม่เกิน 200 
บาทต่อราย 
2.2.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ความยากของ LAB ที่ตรวจ) อัตรา 
ไม่เกิน 200 บาทต่อราย 
2.2.3 พยาบาล อัตราไม่เกิน 150 บาทต่อราย 
2.2.4 ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหนา้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
อัตราไม่เกิน 100 บาทต่อราย 

2.3 ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล
ภาคสนามที่ไม่ใช่การเก็บข้อมูลทาง
คลินิก  

จ่ายได้ตามความเหมาะสม    แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดดังนี้ 
2.3.1 การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
อัตราไม่เกิน 25 บาท ต่อแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ 
2.3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น In-depth interview หรือ 
Focus group อัตราไม่เกิน 150 บาท ต่อตัวอย่างหรือแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ 
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2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ต่อ) 

หัวข้อ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 

2.4 ค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล 
โดยการคัดลอกประวัติผู้ป่วยหรือการ
คัดลอกข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ลงใน
แบบฟอร์มที่ก าหนด  

อัตราไม่เกิน 50 บาทต่อราย 

2.5 ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา
ต่างประเทศ/ท้องถิ่น  

- จ่ายตามราคาท้องถิ่น อัตราไม่เกินวันละ 500 บาท    ต่อคน 

2.6 ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
ฝึกอบรม  

- เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.7 ค่าจ้างเหมา  

2.7.1 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 
(เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้สถิติการบันทึก
ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์จนถึงการ
วิเคราะห์สรุปผล) 

- จ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการ แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อโครงการ 

2.7.2  ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลง
คอมพิวเตอร์  

- จ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินอัตรา Variable x record x 
๐.5 บาท แต่ไม่เกินชุดละ 50 บาท 

2.7.3  ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หมายถึงค่าจ้างตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงใน
วารสารทั้งในและต่างประเทศ  

- ให้จ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

2.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ - จ่ายไม่เกิน 500 บาทต่อโครงการ 

 
หมายเหตุ  
แนวทางต่างๆ ในตาราง อิงตามหลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0219/2498 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรว ง
สาธารณสุข และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/14358 วันที่ 20 เมษายน 2559 
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สรุป ระเบียบอ้างอิงในการก าหนดหลักเกณฑ์และกรอบค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
- ค่าตอบแทนนักวิจัย 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
- ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย 
- ค่าชดเชยอาสาสมัครที่เข้าร่วม โครงการวิจัย 
- ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูลทางคลินิก 
- ค่าตอบแทนส าหรับสืบค้นประวัติผู้ป่วย 
- ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์ 

กรมบัญชีกลางอนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย ได้ตามที่ขอท าความตกลง 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
   ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4 / ว 
  96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
  ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
  พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถด าเนินการได้ 
  โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
- ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลภาคสนามที่ไม่ใช่การเก็บ 
  ข้อมูลทางคลินิก  
- ค่าตอบแทนในการเก็บข้อมูล โดยการคัดลอกประวัติ 
  ผู้ป่วยหรือการคัดลอกข้อมูลจากเอกสารต่างๆลงใน 
  แบบฟอร์มที่ก าหนด  
- ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษาต่างประเทศ/  ท้องถิ่น  
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม  
- ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร  
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 
- ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  
- ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
เบิกจ่ายได้โดยถือปฏิบัติตามนัย 
 

 
 
 


