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ค าน า 
 

การจัดท าคู่ มือในการปฏิบัติงานประสานงานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นระบบ 
เพื่อเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ท าให้การท างานเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
ทั้งนี้ งานประสานงานวิจัย ได้อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานในทุกส่วนทุกขั้นตอนของการ

ด าเนินงานโครงการ  รวบรวมนิยาม ความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานประสานวิจัย 
และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

 
งานประสานวิจัยวิจัยหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการด าเนินภารกิจต่างๆ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : งานประสานงานวจิัย ฝ่ายบริหารโครงการ      3 
 

 
 

สารบญั 
หน้า 

1. วัตถุประสงค์....................................................................................................  3 
2. ขอบเขต...........................................................................................................  3 
3. นิยาม ความหมาย............................................................................................  3 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ..................................................................................... 19 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน...................................................................................... 19 
   5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการปกติ........................................................... 20 
   5.2 flow การด าเนนิงานโครงการปกติ............................................................. 35 
   5.3  ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 2.5………………………………………………….. 44 
   5.4  flow การปฏิบัติงานโครงการ 2.5…………………………………………………….. 45 
   5.5  ขั้นตอนการปฏิบัติงานสัญญารับทุน สกว…………………………………………… 47 
   5.6  flow การปฏิบัติงานสัญญารับทุน สกว..................................................... 47 
 6. แบบฟอร์มที่ใช้................................................................................................ 49 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก.  หลักเกณฑ์การให้บริการ………………………………………………………… 61 
ภาคผนวก ข.  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง........................................... 62 
ภาคผนวก ค.  สัญญาจ้าง  สาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้าง   

        การตรวจสอบสัญญาจ้าง  และกรณีศึกษา……………………………….. 69 
ภาคผนวก ง.   สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย ………………………………………. 83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน : งานประสานงานวจิัย ฝ่ายบริหารโครงการ      4 
 

1. วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีความเข้าใจความหมาย กระบวนการท างาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ
และวิธีการปฏิบัติงานประสานงานวิจัย รวมถึงเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

2. ขอบเขตงานประสานงานวิจัย 
 เป็นงานบริหารโครงการวิจัย การติดต่อประสานงานโครงการ  ประสานงานเรื่องสัญญาจ้าง     
สัญญารับทุนวิจัย งานติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย การท าหนังสือและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
 

3. นิยาม ความหมาย  
 งานประสานงานวิจัย เป็นงานด้านการบริหารโครงการวิจัย  ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจ นิยาม 
ความหมายที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังนี้ 

1. นิยามเกี่ยวกับโครงการ 
1.1 โครงการปกติ คือ โครงการที่เข้ามาตั้งแต่รับข้อก าหนดการจ้าง(TOR)  แบ่งประเภท 3 

ประเภทหลักๆ ได้แก่ วิจัย (R-Research) ที่ปรึกษา (C-Consult) /อบรมหรือสัมมนา (T-Training ) 
1.2 โครงการ 2.5  คือ โครงการที่คณะ/หน่วยงานภายใน มธ. ด าเนินการเอง โดยต้องได้รับหนังสือ

มอบอ านาจจากท่านอธิการบดี และจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยร้อยละ 2.5 ของมูลค่า
โครงการ  

1.3 โครงการ สกว. คือ โครงการที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อย่อ สกว.  

 
2. (Time of Reference : TOR) หมายถึง ขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงาน ที่ต้องการจะ

จ้างที่ปรึกษาท าโครงการในเรื่องนั้นๆ  
 
3. Shortlist  หมายถึง การยื่นคุณสมบัติของที่ปรึกษาเบื้องต้น ประกอบด้วย หลักฐานการจัดตั้ง

หน่วยงาน และประสบการณ์ผลงานที่เก่ียวกับโครงการในการยื่นShortlist 
 
4. ข้อเสนอโครงการ(Proposal) หมายถึง การเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอกรอบแนวทางการด าเนิน

ตามขอบเขตการจ้าง(TOR) ประกอบด้วยหัวข้อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เขตการ
ด าเนินงาน กรอบแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทีด่ าเนินโครงการ เป็นต้น  โดยอาจารย์ที่รับผิดชอบจะเป็นผู้เขียนข้อเสนอดังกล่าว 
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ข้อเสนอด้านเทคนิค คือ  เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการด าเนินงาน แผนการ
ด าเนินงาน บุคลากรและประสบการณ์การท างานของที่ปรึกษา 
ข้อเสนอด้านการเงินหรือข้อเสนอด้านราคา คือ รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณด าเนินโครงการ
โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
 

5. หัวหน้าโครงการ* หมายถึง อาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด าเนินโครงการวิจัย ที่ปรึกษา 
หรือโครงการอบรม *หัวหน้าโครงการ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*  

 
6. ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันจัดเก็บ

จากมูลค่าสัญญาโครงการ  โดยมีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 

 
7. แหล่งที่มาโครงการ  หมายถึง  การริเริ่มของโครงการ ประกอบด้วย 1) นักวิจัย และ2) จาก    

TU-RAC 
 
8. หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คือ เป็นเอกสารอ้างอิงที่แสดงถึงคุณสมบัติของหน่วยงานที่จะ

รับงานที่ปรึกษาหรือการจ้างท าวิจัย  โดยผ่านการจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลัง   

 สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษา
ประเภท A เลขทะเบียนที่ปรึกษา 668 จดทะเบียนในชื่อ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประเภทที่จดทะเบียน        
นิติบุคคล 

 สาขาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน มี 12 สาขา  จากทั้งหมด  15 สาขา 
สาขาที่สถาบันยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนมี  3 สาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
(Construction Industry Development Sector : CO)  สาขาสาธารณสุข( Health 
Sector : HE) และสาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply And Sanitation 
Sector : WS) 

1 สาขาการศึกษา ED Education Sector 

2 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง CO 
Construction Industry Development 
Sector 

3 
สาขาเกษตรและพัฒนา
ชนบท AG 

Agriculture And Rural Development 
Sector 
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4 สาขาพลังงาน EG Energy Sector 

5 สาขาสิ่งแวดล้อม EV Environment Sector 

6 สาขาการเงิน FI Financial Sector 

7 สาขาสาธารณสุข HE Health Sector 

8 สาขาอุตสาหกรรม IN Industry Sector 

9 สาขาประชากร PO Population Sector 

10 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม TE Telecommunication Sector 

11 สาขาการท่องเที่ยว TO Tourism Sector 

12 สาขาคมนาคมขนส่ง TR Transportation Sector 

13 สาขาพัฒนาเมือง UD Urban Development Sector 

14 
สาขาการประปาและ
สุขาภิบาล WS Water Supply And Sanitation Sector 

15 สาขาเบ็ดเตล็ด MS Miscellaneous Sector 

 
9. ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น ตัวอย่างเช่น  ปีงบประมาณ 2556  
คือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  
 
10. ค่าเขียนข้อเสนอโครงการ คือ ค่าตอบแทนให้กับนักวิจัยที่สถาบันติดต่อเขียนข้อเสนอโครงการ 

กรณีโครงการแหล่งที่มาจาก สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
11. อากรแสตมป์ คือ  อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการ

กระท า ตราสาร 28 ลักษณะ ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ กล่าวคือ การน าสัญญา
จ้างที่ลงนามไปสลักหลังตราสารที่ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ 

อากรแสตมป์ กรณีวิธีการค านวณอากรเพ่ือสลักหลังตราสาร  
มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร แสตมป์ ๑ บาท ต่อจ านวนเงินตามสัญญา ๑,๐๐๐ บาท  

หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
“กรณีสัญญาจ้างท าของซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ 

องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีสินจ้างตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
กฎหมายก าหนดให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ตามข้อ ๒ (๓) และข้อ ๓ (๓) ของ



คู่มือการปฏิบัติงาน : งานประสานงานวจิัย ฝ่ายบริหารโครงการ      7 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง ก าหนดวิธีการช าระอากรเป็นตัวเงิน
แทนการปิดแสตมป์อากรส าหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘” 

 

12. หนังสือมอบอ านาจ หมายถึง  เอกสารการมอบอ านาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบ
ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอ านาจท าการแทน และการกระท านั้นมีผลทาง กฎหมาย
เสมือนว่าตัวการท าด้วยตนเอง การมอบอ านาจให้ท ากิจการใด ที่กฎหมายก าหนดว่าต้องท าเป็น
หนังสือมอบอ านาจให้ ท ากิจการนั้น ก็ต้องท าเป็นหนังสือ เช่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯมอบ
อ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการแทนในเรื่องนั้นๆ ซึ่งหัวข้อการด าเนินการในการมอบ
อ านาจประกอบด้วย 

a. การยื่นซองเสนอราคา 
b. ยื่นข้อเสนอโครงการหรือการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 
c. การต่อรองราคา 
d. การรับสัญญาจ้าง 
e. การรับเช็คค่าจ้าง 
f. อ่ืนๆ ยกเว้น การลงนามสัญญาจ้าง 
 

13. หนังสือค้ าประกันสัญญา (Bank guaranty) คือ หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่ง ประเภทหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535  ผู้รับจ้าง ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการน ามาวางในการท าสัญญาเพ่ือประกันความเสียหาย
จากการผิดเงื่อนไขตามข้อก าหนดในสัญญา และใช้เป็นหลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตาม
สัญญา 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หลักประกันสัญญา ใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน 
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 

14. การรักษาราชการแทน  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 47  หมายถึง   
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ได้แก่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก, ผู้อ านวยการกอง, เลขานุการกรม จะต้องแต่งตั้งราชการให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน เช่น การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านัก, ผู้อ านวยการกอง, เลขานุการกรม เป็นต้น  
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เช่น การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ เป็นกรณีท่ีผู้อ านวยการสถาบันไม่อยู่ เช่น ติดภารกิจไป
ราชการต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ  จึงต้องมีค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการ ให้เลขานุการ/ผู้มีอ านาจ 
เป็นผู้รักษาราชการแทน  โดยท่านอธิการบดีเป็นผู้ลงนามค าสั่งดังกล่าว  
  
15. สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย คือ เป็นเอกสารข้อตกลงระหว่างหัวหน้าโครงการกับสถาบัน

ในการด าเนินโครงการนั้นๆ สัญญามอบหมายมี 3 ประเภท 
1.)  สัญญามอบหมายประเภทโครงการวิจัย/ที่ปรึกษา  
2.)  สัญญามอบหมายประเภทโครงการอบรม/สัมมนา 
3.)  สัญญามอบหมายประเภทโครงการที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมครุภัณฑ์ 

 ความแตกต่างระหว่างสัญญาประเภท 1 และ 2 คือ สัญญาประเภทอบรม/สัมมนา (2)  จะ
ไม่ข้อความข้อ 7 ข้อ 8  ว่าด้วยเรื่องการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ การส่งบทคัดย่อ 

 สัญญาประเภท 3 จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมคืนในส่วนครุภัณฑ์ตามหลักฐานการจริง   
 

16. นิยามเกี่ยวกับสถานะโครงการ 
     แบ่งเป็น 2 ช่วงขั้นตอน คือ ช่วงขั้นตอนเตรียมงาน และช่วงขั้นตอนลงนาม 

91. ช่วงข้ันตอนเตรียมงาน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่รับหนังสือเชิญยื่นเสนองาน(TOR) 
ติดต่อนักวิจัยยื่นข้อเสนอไปจนถึงสถาบันส่งข้อเสนอไปยังหน่วยงานผู้ว่าจ้าง  ซึ่งประกอบด้วยสถานะ
ดังนี้ 
   a. รับTOR คือ การรับหนังสือจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างและอยู่ระหว่างการติดต่อนักวิจัย 
 b. เตรียมยื่นข้อเสนอโครงการ คือ การตอบรับท าวิจัยจากนักวิจัยและช่วงเตรียมท าเอกสารการยื่น
ข้อเสนอ  
    c.TU-RACไม่ยื่นข้อเสนอ คือ โครงการที่สถาบันไม่ยื่นข้อเสนอไปยังหน่วยงาน อาจจะด้วยเหตุผล 
ระยะเวลาน้อยและพ้นก าหนดส่งข้อเสนอไปแล้ว   
   
    d. นักวิจัยไม่ยื่นข้อเสนอ คือ โครงการที่สถาบันติดต่อนักวิจัยท าข้อเสนอโครงการ แต่นักวิจัย
ปฏิเสธ ด้วยเหตุผล บุคลากรไม่พร้อมด าเนินการ ระยะเวลาท าข้อเสนอน้อย ขอบเขตงานฯลฯ  

 สรุปสาเหตุที่ไม่ส่งข้อเสนอ 
1 เวลาในการทาบทามนักวิจัยและเตรียมส่ง proposal น้อย 

2 เวลาเตรียม proposal น้อย 

3 ระยะเวลาด าเนินโครงการน้อย  
4 งบประมาณน้อยเมื่อเทียบกับขอบเขตการศึกษา / ขอบเขตการศึกษาไม่ชัดเจน 

5 ข้อจ ากัดด้านคุณสมบัติที่ปรึกษาและความเชี่ยวชาญในขอบข่ายงาน 

6 บุคลากรไม่พร้อมด าเนินโครงการ 
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7 TOR มีผู้ด าเนินการอยู่แล้ว 
8 พ้นก าหนดส่งข้อเสนอ 

9 ข้อจ ากัดด้านนโยบายของหน่วยงานหรือสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

 
    e. โครงการที่ย่ืนข้อเสนอแล้วไม่ผ่าน  คือ โครงการที่สถาบันหรือนักวิจัยยื่นข้อเสนอไปยัง
หน่วยงานผู้ว่าจ้างแล้ว ผลการพิจารณาไม่ผ่าน ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น คะแนนข้อเสนอด้าน
เทคนิคต่ ากว่า หรือข้อเสนอด้านราคาสูงกว่า ขอบเขตการศึกษาไม่ชัดเจน ฯลฯ 
 

ประเด็นที่ไม่ผ่านการพิจารณา 
1 คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคต่ ากว่า 

2 ข้อเสนอด้านเทคนิคไม่ตรงตามขอบข่ายการท างาน  

3 ข้อเสนอด้านราคาสูงกว่า 
4 ประสบการณ์และคุณสมบัติ ที่ปรึกษา 

5 ความละเอียดของการแจกแจงค่าใช้จ่าย 

6 ชะลอโครงการ มีการปรับเปลี่ยน TOR 
หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา : (ชื่อผู้ผ่านการพิจารณา) 
 
 
9.2 ช่วงข้ันตอนลงนาม  หมายถึง  การด าเนินงานตั้งแต่ทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ว่า
ผ่าน และมีการลงนามสัญญาจ้างระว่างสถาบันกับผู้ว่าจ้าง การส่งมอบงาน รับเงินค่าจ้าง จนถึงการ
ด าเนินครบถ้วนตามสัญญาเสร็จสิ้น  ซึ่งประกอบด้วยสถานะดังนี้ 
 a. ยื่นข้อเสนอโครงการ ผลการพิจารณาผ่าน หรือเตรียมเอกสารประกอบการลงนาม คือ 
หน่วยงานผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างสถาบัน และมีหนังสือแจ้งการจ้างสถาบันหรืออาจไม่มีหนังสือแจ้งเป็น
ทางการ  
 b. อยู่ระหว่างด าเนินงาน  คือ  การด าเนินงานมีการลงนามสัญญาจ้าง สัญญามอบหมาย และการ
ด าเนินงานตามสัญญา มีการส่งงานและมีการเบิกเงินค่าจ้าง การรับเงินค่าจ้าง 
 c. รอปิด(รอจ่าย3%/รอจ่ายนักวิจัย) คือ การด าเนินงานที่สถาบันได้รับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายตาม
สัญญาจ้าง แต่ยังไม่จ่ายเงินงวดสุดท้ายให้นักวิจัย เพราะต้องตรวจสอบการส่งมอบงานครบถ้วนตาม
สัญญามอบหมาย กล่าวคือ นักวิจัยได้ส่งงานครบมีการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อกับสถาบัน  
เมื่อนักวิจัยส่งงานครบจึงจ่ายเงินงวดสุดท้ายดังกล่าว   
        ส่วนรอจ่าย3% เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยร้อยละ 3 ของวงเงินค่าจ้างงวด
สุดท้ายเพื่อคืนให้กับคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
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   d. ปิดโครงการ คือ นักวิจัยมีการส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างและสัญญามอบหมาย และ
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยร้อยละ 3 ให้กับคณะ/หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว   
 
17.  รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

a. รหัสโครงการปกต ิ คือ เป็นการก าหนดรหัสโครงการ โดยขึ้นต้นด้วยปีงบประมาณ ตาม
ด้วยประเภทโครงการและล าดับของโครงการ  เช่น  2556A00001   

2556  คือ  ปีงบประมาณของโครงการ 
     A  คือ  ประเภทโครงการปกติ 
00001 คือ  ล าดับโครงการปกต ิ 

b. วันรับTOR คือ วันที่สถาบันได้รับหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ ดูจากวันที่ที่
ประทับตราลงรับเอกสาร 

c. วันที่ครบก าหนดการยื่นข้อเสนอ คือ วันที่ครบก าหนดส่งข้อเสนอไปยังหน่วยงาน โดย
ส่วนใหญ่จะระบุในหนังสือเชิญส่งข้อเสนอ 

d. วันที่นักวิจัยย่ืนข้อเสนอโครงการ คือ ก าหนดวันที่นักวิจัยส่งเล่มข้อเสนอโครงการมายัง
สถาบัน 

e. วันลงนามสัญญา คือ วันที่ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา/สัญญาจ้างวิจัย โดยจะระบุวันที่ลง
นามในหน้าสัญญา  

f. แหล่งที่มา คือ ที่มาของโครงการ ซึ่งแหล่งมามี 2 แหล่ง คือ นักวิจัย และสถาบันฯ  
g. สาขาของโครงการสถาบันแบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
h. สาขาทะเบียนที่ปรึกษา คือ สาขาโครงการตามที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 15 สาขา  

1 สาขาการศึกษา ED Education Sector 

2 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง CO 
Construction Industry Development 
Sector 

3 
สาขาเกษตรและพัฒนา
ชนบท AG 

Agriculture And Rural Development 
Sector 

4 สาขาพลังงาน EG Energy Sector 

5 สาขาสิ่งแวดล้อม EV Environment Sector 

6 สาขาการเงิน FI Financial Sector 

7 สาขาสาธารณสุข HE Health Sector 

8 สาขาอุตสาหกรรม IN Industry Sector 

9 สาขาประชากร PO Population Sector 
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10 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม TE Telecommunication Sector 

11 สาขาการท่องเที่ยว TO Tourism Sector 

12 สาขาคมนาคมขนส่ง TR Transportation Sector 

13 สาขาพัฒนาเมือง UD Urban Development Sector 

14 
สาขาการประปาและ
สุขาภิบาล WS Water Supply And Sanitation Sector 

15 สาขาเบ็ดเตล็ด MS Miscellaneous Sector 

 
i. กลุ่มงาน  เป็นการจัดกลุ่มงานของโครงการที่ด าเนินงาน ประกอบด้วย 10 กลุ่มงาน คือ  
1) ด้านการส ารวจ 
2) ด้านกฎหมาย 
3) ด้านการติดตามและประเมินผล 
4) ด้านการจัดท าแผน 
5) ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร 
6) ด้านเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม 
7) ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
8) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านวิศวกรรม 
10) ด้านอื่นๆ 
 

18. ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย  
18.1  อัตราการจัดเก็บค่าธรรมบริหารงานวิจัย  

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย ตามระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย ดังนี้ 
(1) ค่าธรรมเนียมในอัตรา 10%  เป็นโครงการริเริ่มจากสถาบันหรือนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยไม่

ประสงค์ให้คณะ แต่วงเงินไม่เกิน 20 ล้าน 
(2) ค่าธรรมเนียมในอัตรา 7% คืนคณะ 3%  เป็นโครงการที่นักวิจัยประสงค์ให้ TU-RAC จ่าย

ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยในอัตราร้อยละ 3  ให้กับคณะ/หน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด (โดยมี
บันทึกจากคณบดีคณะ/ผอ.หน่วยงาน 

(3) ค่าธรรมเนียม Regressive เป็นโครงการที่ริเริ่มจาสถาบัน/นักวิจัย ท่ีวงเงินมูลค่าเกิน 20 
ล้านขึ้นไปและไม่มีแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้คณะ โดยมีช่วงอัตราการจัดเก็บดังนี้ 

3.1 งานมูลค่าไม่เกิน 20 ล้าน จัดเก็บอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าสัญญา 
3.2 งานมูลค่าที่เกินจาก 20 แต่ไม่เกิน 50 ล้าน จัดเก็บเป็นช่วงดังนี้ 
       3.2.1 มูลค่า 20 ล้านแรก จัดเก็บร้อยละ 10 
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       3.2.2 มูลค่าที่เกิน 20 ล้าน จัดเก็บร้อยละ 7 
3.3 งานที่มมีูลค่าเกิน 50 ล้าน จัดเก็บช่วงดังนี้ 
     3.3.1 มูลค่า 20 ล้านแรก จัดเก็บร้อยละ 10 
     3.3.2 มูลค่าที่เกิน 20 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน จัดเก็บร้อยละ 7 
     3.3.3 มูลค่าที่เกิน 50 ล้าน จัดเก็บร้อยละ 5% 

 ตัวอย่าง  
1) โครงการA มูลค่า 29 ล้านบาท   

- สถาบันจะจัดเก็บตามข้อ 3.2 งานมูลค่าที่เกินจาก 20 แต่ไม่เกิน 50 ล้าน 
2) โครงการAB มูลค่า 65 ล้านบาท  

- สถาบันจะจัดเก็บตามข้อ 3.3 งานที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้าน 
3) โครงการ ก. มูลค่า 25 ล้าน แต่มีหนังสือแจ้งความประสงค์แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมให้คณะที่

สังกัด 
- สถาบันจะเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 2  ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บร้อยละ 7 และจ่ายคืนคณะที่
นักวิจัยสังกัดร้อยละ 3  

 
18.2 วิธีคิดค่าธรรมเนียม 

1) กรณีก าหนดงบประมาณไว้แน่นอน   
 การคิดค่าธรรมเนียมจะคิดตามมูลค่าสัญญาจ้าง เช่น 500,000 บาท 10% = 50,000 บาท  

2) กรณีที่ทราบเฉพาะค่าใช้จ่ายของโครงการ  ไม่ทราบงบประมาณแน่นอน   ส่วนใหญ่จะเป็น
กรณียื่นข้อเสนอด้านราคา กรณีดังกล่าว นักวิจัยจะยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยใน
งบประมาณท่ีข้อเสนอหน่วยงานผู้ว่าจ้าง  

          ตัวอย่างกรณีท่ีทราบเฉพาะค่าใช้จ่ายของโครงการ  
        ค่าใช้จ่ายโครงการที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมจ านวน 320,000 บาท (320,000 / 0.9 = 

355,555.56)  
 ซึ่งผลที่ได้จะเป็นงบประมาณทั้งหมด จากนั้นจึงน ามาคิดค่าธรรมเนียม 10% ตามตารางข้างล่าง
ดังกล่าว  
  รายการ         จ านวนเงิน  
    ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ  XXXXX 
 ค่าใช้จ่ายอื่น   1,000.00 
 รวม    320,000.00 
 ค่าธรรมเนียม 10%     35,555.56 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   355,555.56  

ดังนั้น งบประมาณท่ีนักวิจัยต้องเสนอไปยังหน่วยงานผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นจ านวน 355,555.56 บาท     
ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมไปแล้ว 
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19. การยืมเงินทดรองจ่าย เป็นหลักเกณฑ์การให้บริการส าหรับนักวิจัยที่มีความจ าเป็นในการน าเงิน

ไปใช้จ่ายในโครงการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1) เป็นโครงการที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างระหว่างสถาบันและนักวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
2) เป็นโครงการที่ไม่มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างกับสถาบัน  
3) เป็นโครงการที่มีการเบิกเงินงวดไปแล้ว  
4) สถาบันมีสภาพคล่องเพียงพอที่สามารถให้ยืมทดรองจ่ายได้ 

    จ านวนเงินที่ยืมได้ คือ 50% ของงวดเงินที่เบิกหลังหักค่าธรรมบริหารงานวิจัย แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท  
 

20. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ/ยื่นเสนอราคา  
1) ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
3) ประวัติสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) หลักฐานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

a. ระเบียบจัดตั้งสถาบัน 
b. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี 
c. ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
d. ค าสั่งมอบหมายผู้อ านวยการ 
e. ส าเนาบัตรท่านอธิการ 
f. ส าเนาบัตรผู้อ านวยการ 

5) หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
6) หลักฐานการลงทะเบียนคู่ค้าในระบบ e-GP (ระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) 
7) ประสบการณ์ผลงานที่เก่ียวข้อง พร้อมหนังสือรับรองผลงาน 
 
21. เอกสารหลักฐานประกอบการลงนามสัญญา 

1) ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
3) ประวัติสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) หลักฐานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

a. ระเบียบจัดตั้งสถาบัน 
b. ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี 
c. ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
d. ค าสั่งมอบหมายผู้อ านวยการ 
e. ส าเนาบัตรท่านอธิการ 
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f. ส าเนาบัตรผู้อ านวยการ 
5) หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
6) หลักฐานการลงทะเบียนคู่ค้าในระบบ e-GP (ระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) 
 

22. การขอเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์  
การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์  เฉพาะกรณีโครงการมีการซื้อครุภัณฑ์มาใช้ในการ

ด าเนินงานโครงการ และมีก าหนดในข้อก าหนดของโครงการและสัญญา และภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการจะต้องส่งคืนครุภัณฑ์ดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้าง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้  
 

1) นักวิจัยต้องส่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วน
ครุภัณฑ์ พร้อมระบุรายการครุภัณฑ์และจ านวนเงินที่ขอยกเว้น ตั้งแต่ข้ันตอนการยื่นข้อเสนอ
โครงการ  

2) สถาบันน าเรื่องเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือพิจารณา และแจ้งผลให้นักวิจัย 
3) เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จแล้ว นักวิจัยต้องส่งบันทึกแจ้ง พร้อมกับส่งหลักฐานใบเสร็จตัวจริง

ที่มีรายการครุภัณฑ์แสดง และใบรับมอบครุภัณฑ์ท่ีมีลายเซ็นผู้มอบและผู้รับมอบ (ผู้ว่าจ้าง 
หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  

4) สถาบันจะท าการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และจ านวนเงิน และยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วน
ครุภัณฑ์ตามจริง (ตามหลักฐานใบเสร็จ) เท่านั้น แต่ต้องไม่เกินมูลค่าท่ีผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการสถาบันฯ  
 

23. การท างานร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษา (Consortium) 
หมายถึง การท างานที่ปรึกษา/วิจัยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาอ่ืนๆ  โดยมีการลงนาม 
สัญญาร่วมกัน (Consortium) 3 ฝ่าย คือ ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่าน 
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และบริษัทท่ีปรึกษา  
โดยต้องแยกงบประมาณให้ชัดเจนระหว่างสถาบันและบริษัทที่ปรึกษาร่วม  
ทั้งนี้ รายละเอียดเอกสารต่างๆที่ต้องระบุประกอบด้วย  

- หนังสือยืนยันร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ / ด าเนินงานร่วมกัน  
- มีเงื่อนไขความรับผิดชอบของที่ปรึกษาชัดเจน  
- งบประมาณท่ีเสนอต้องแยกระหว่างสถาบันกับบริษัทที่ปรึกษาร่วม 
- หนังสือมอบอ านาจกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่หลัก (Leader)ในการลงนาม

เอกสารยื่นข้อเสนอ/ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 
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24. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 2.5  

โครงการ 2.5 คือ  โครงการ/งานที่ริเริ่มจากคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โดยคณะหรือหน่วยงานดังกล่าวมีหน่วยงานรับด าเนินงานโดยเฉพาะ และประสงค์ให้มหาวิทยาลัย
มอบอ านาจในการลงนามในสัญญา ส่วนการด าเนินงานอ่ืนเป็นหน้าที่ของคณะหรือหน่วยงาน
ดังกล่าว ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ  2.5 ของวงเงินของงานทั้งหมด หักด้วยค่าครุภัณฑ์ที่ต้อง
ด าเนินการคืนหน่วยงานจัดจ้างตามสัญญา  

a. รหัสโครงการ 2.5 คือ เป็นการก าหนดรหัสโครงการ โดยขึ้นต้นด้วยปีงบประมาณ ตามด้วย
ประเภทโครงการและล าดับของโครงการ  เช่น  2556B00001   

2556  คือ  ปีงบประมาณของโครงการ 
     B คือ  ประเภทโครงการ2.5 

               00001 คือ  ล าดับโครงการ 2.5  
b. วันลงนามข้อตกลงร่วม คือ วันที่ลงนามในข้อตกลงร่วมระหว่างผู้อ านวยการสถาบันและคณะ/

หน่วยงานใน มธ. 
c. บันทึกข้อตกลงร่วม เป็นเอกสารข้อตกลงระหว่างสถาบันและคณะในการจ่ายค่าธรรมเนียม 

 ร้อยละ 2.5 ของวงเงินมูลค่าสัญญาจ้าง 
 

25. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ สกว. 
โครงการ สกว. คือ โครงการที่นัวิจัย/อาจารญย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน
จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
โดย มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรค่าบ ารุงสถาบัน (เงินงวดพิเศษ ก)  ซึ่งจะแบ่งจ่ายให้
หน่วยงานในระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5 หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า   ร้อยละ 
2.5 และหน่วยงานระดับกรม/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.5 หรือนอกจากมีการตกลง
เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร  

a. รหัสโครงการ สกว.  คือ เป็นการก าหนดรหัสโครงการ โดยขึ้นต้นด้วยปีงบประมาณ ตาม
ด้วยประเภทโครงการและล าดับของโครงการ  เช่น  2556C00001   

2556  คือ  ปีงบประมาณของโครงการ 
          C  คือ  ประเภทโครงการ สกว. 

                   00001  คือ  ล าดับโครงการ สกว.   
เช่น  โครงการ สวก A งบประมาณ ด าเนินการ    1,518,440 บาท  
    เงินงวดพิเศษ ก ก าหนดมาในสัญญาแล้ว       138,040 บาท 

 ระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5                = 6,902 บาท  
 ระดับคณะหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.5    = 3,451 บาท 
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 ระดับกรม/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.5  (TU-RAC) = 3,451 บาท 
 

26. การส่งงานโดยใช้บริษัทรับส่งเอกสาร เอกสารที่สถาบันส่งไปยังหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) ขั้นเตรียมงาน (หมายถึง) การด าเนินงานก่อนการลงนามสัญญา 
- ข้อเสนอโครงการ/ใบเสนอราคา 
- หนังสือยื่นข้อเสนอโครงการ/หนังสือยืนยันราคา/หนังสือปรับลดราคา     
- เอกสารประกอบสัญญาจ้าง /การรับสัญญาจ้างจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง 

 
3) ขั้นอยู่ระหว่างด าเนินงาน  (หมายถึง) การด าเนินงานหลังการลงนามสัญญาจ้างจนเสร็จสิ้น 

- หนังสือส่งงาน+เบิกเงินตามสัญญาจ้าง (รวมถึงการส่งมอบเล่มรายงานตามสัญญาจ้าง)  
- หนังสือแจ้งขยายเวลา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนื้องานตามสัญญาจ้าง 
- การรับเช็คค่าจ้าง 

**เอกสารประเภท เชิญประชุม ขอส ารวจข้อมูล อ่ืนๆ ไม่สามารถด าเนินการส่งให้นักวิจัยได้/
ทีมงานต้องมารับไปด าเนินการเองให้ได้ อนุโลมให้สามารถส่ง FAX ไปทางหน่วยงานให้ก่อนได้ 
 

27. เอกสารประกอบการลงนามสัญญาจ้าง 
1)  ประวัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2)   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
3)   ประวัติสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4)   หลักฐานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ระเบียบจัดตั้งสถาบัน 
- ประกาศแต่งตั้งอธิการบดี 
- ค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
- ค าสั่งมอบหมายผู้อ านวยการ 
- ส าเนาบัตรท่านอธิการ 
- ส าเนาบัตรผู้อ านวยการ 

5)  หลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
6)  หลักฐานการลงทะเบียนคู่ค้าในระบบ e-GP (ระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) 

  
 ประเด็นเกี่ยวกับการมอบหมายหน้าทีผู่้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสถานะเป็นส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
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๒๕๕๔ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีหลักส าคัญก าหนดให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้งส่วนงานภายใน
ที่ด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยท าเป็นประกาศสถาบัน (มาตรา ๔) ให้การบริหารและ
ด าเนินงานของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามมาตรา ๔ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา ๕) 
และให้บรรดาคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในหรือเป็นส่วนงานในก ากับของ
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๗) 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดการบริหารงานของ
สถาบัน ฯ โดยให้มีผู้อ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน ฯ (ข้อ ๑๑) มีอ านาจในการ
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ลงนามใน
บันทึก จดหมาย หรือเอกสารต่าง ๆ ของสถาบัน (ข้อ ๑๖) 

นอกจากนั้นในส่วนของการรับและการบริหารงานวิจัย ยังได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการ มีอ านาจใน
สัญญารับจ้างท าวิจัย สัญญารับจ้างให้ค าปรึกษาในนามของมหาวิทยาลัย และมีอ านาจกระท าการเป็น
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบัน (ข้อ ๒๔) 

กรณีจึงเห็นได้ว่า ในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้อ านวยการสถาบัน ฯ มีอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสถาบัน รวมถึงอ านาจลงนามสัญญารับจ้างต่าง ๆ ตาม 
ข้อ ๒๔ ของระเบียบนี้ โดยไม่จ าต้องให้อธิการบดีมีหนังสือมอบอ านาจอีกแต่ประการใด อีกทั้ง  เมื่อ
ระเบียบ ฯ ข้อ ๒๔ ก าหนดให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเป็นผู้แทนในการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานสถาบัน ย่อมท าให้ผู้อ านวยการมีอ านาจที่จะมอบหมายหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่
ของสถาบันไปด าเนินการในกิจกรรมการต่าง ๆ ของสถาบันได้โดยชอบและมีผลผูกพันตามกฎหมายทุก
ประการ  
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28. รูปแบบการจัดแฟ้ม/เอกสารโครงการ/รูปแบบการจัดเก็บไฟล์โครงการ 
การจัดแฟ้ม เรียงตามวันที่ปัจจุบันขึ้นก่อน โดยมีล าดับดังนี้  
1. ข้อมูลเบื้องต้นในการประสานงาน + Memo ความคืบหน้าโครงการ 
2. สัญญามอบหมาย +บันทึก 3% 
3. สัญญาจ้าง 
4. หนังสือส่งงาน+เบิกเงิน+ใบแจ้งหนี้(Invoice) 
5. เอกสารทางการเงิน 
6. เอกสารอ่ืนๆทั่วไป 

 
รปูแบบการจัดเก็บไฟล์โครงการ  
- SCAN+SAVE  File ในรูปแบบ .pdf  
- การน าเข้าไฟล์ในระบบ office ต้องน าเข้าภายใน วันที่ด าเนินการ  
สีประจ าฝ่ายบริหารโครงการ ของงานประสานวิจัย  คือ สีเขียว  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

รายละเอียดงาน 

งานประสานงานวิจัย : งานประจ า 

1 การรับส่งข้อก าหนดโครงการ (TOR) จากนักวิจัย หรือหน่วยงาน 

2 การติดตามTOR จากนักวิจัย 

3 การท าเอกสารยื่นข้อเสนอและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ 

4 ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (โครงการที่ยื่นข้อเสนออยู่ระหว่างรอผล) 

5 ตรวจสอบสัญญาจ้าง และติดตามคู่ฉบับสัญญาจ้าง 

6 
การท าสัญญามอบหมายและแบบฟอร์มคณะท างาน และติดตามสัญญามอบหมาย ติดตามรายชื่อ
คณะท างานและชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 

7 การท าหนังสือส่งมอบงาน/เบิกเงิน/Invoice  

8 ติดตามผลการพิจารณางวดงานและติดตามค่าจ้างและท าหนังสือติดตาม   

9 การติดตามโครงการมีปัญหา /โครงการข้ามปีงบประมาณ 

10 การบันทึกข้อมูลโครงการในระบบและแฟ้ม และScanเอกสารโครงการและการปิดโครงการ 

11 การประสานงานโครงการ 2.5 การบันทึกงวดเงิน Scanเอกสาร และการปิดโครงการ 2.5 

12 ติดตามส าเนาสัญญาจ้างและติดตามค่าธรรมเนียม 2.5 ค้างรับ และออกหนังสือติดตาม 
13 การประสานงานสัญญารับทุน สกว. /บันทึกข้อมูลและScanสัญญารับทุน/การปิดโครงการ สกว. 

14 การจัดท างบประมาณงานประสานงานวิจัย 

งานประสานงานวิจัย : งานโครงการ* 

1 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะท่ี 2 

 
หมายเหตุ : * เป็นงานตามแผนปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ 2557   

 ทั้งนี้  งานโครงการอาจจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับแผนงานปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและให้ค าปรึก
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ นั้นๆ 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการปกติ 

 

โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) แหล่งอ้างอิง 
1.การรับ TOR (มี 2 ช่องทาง) 

1.1 รับ TOR /โครงการ จากนักวิจัยหรือหน่วยงาน จากระบบการสื่อสารของ email office  
 

1.2 key  TOR /โครงการ จากนักวิจัยหรือหน่วยงาน ลงในระบบเพื่อเปดิสถานะโครงการ (เตรียม) ใน
กรณีที่ไม่มีการจองไว ้ เมนูโครงการ ข้อ 1.1 เพิ่มโครงการปกต ิ

1.3 กรณี  TOR จากฝ่ายธุรการ (ผ่านระบบ และเอกสาร)  เอกสารได้รับการ scan เอกสารมาแล้ว
จากธุรการแล้ว   

1.4 ตรวจสอบงานที่รับผิดชอบและงานที่รอ (งานประสาน 7.)  ตรวจสอบ TOR ว่ามีการจองไว้
หรือไม่ ตรวจสอบรายละเอียดของ TOR ความถูกต้องของข้อมลู ประสานงานผู้ว่าจ้างในการ
ด าเนินงาน การท าหนังสือ การท ารูปเล่ม การจัดส่ง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและสิ่งท่ีนกัวิจัยควรทราบ
เบ้ืองต้น (นักวิจัยสามารถจอง TOR ผ่านระบบ เข้าสู่สถาบนัฯ ได้โดยตรง / แจ้ง จนท.ประสาน
เพ่ือท าการจอง TOR ในระบบ) เมนู 7. งานประสานวจิัย 

1.5 บันทึกรายละเอียดโครงการเบื้องตน้ท่ีได้รับลงระบบ ระบุแหล่งที่มา (หนังสือเรียนถึงใครเพื่อดึง
ข้อมูลส าหรับท าหนังสือยื่นข้อเสนอ)(รับ  ID โครงการ) เปดิแฟ้มโครงการ(รอยื่นข้อเสนอ) Print 
Lable โครงการเตรียม   

2. การติดต่อ/ทาบทาม ประสานงานนักวิจัย พิจารณา TOR/ ยื่นข้อเสนอ 

2.1 - กรณี TOR มีการจองผ่านระบบ  แจ้งนักวิจัยให้ทราบและส่ง TOR ให้นักวิจัย ภายในวันท่ีติดต่อ
นักวิจัย (ส่งจากระบบ)  (ผา่นระบบ) /โทรศัพท์ / SMS   
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) แหล่งอ้างอิง 
2.2 - กรณีไม่ระบุ  อ่าน/วิเคราะหT์OR วันท่ีก าหนดส่งTOR พิจารณาวนัครบก าหนดการยื่นข้อเสนอ 

ถ้าระยะเวลาเหลือ 1 สัปดาห์ ไม่สง่ TOR ให้นักวิจัยเนื่องจากระยะเวลาน้อย   
2.3 สืบค้นนักวิจัยในแหล่งข้อมูลภายใน(ระบบ) และภายนอกท่ีมีคณุสมบัติตามที่ก าหนดใน TOR , 

ติดต่อประสานงานและส่ง TOR (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS   
2.4 ติดตามผู้วิจัยทีร่ับ TOR หลังจาก 3 วัน นับจากท่ีส่ง TOR ทาง (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS   
2.5 สรุปการติดตาม กรณีนักวิจัยแจ้งความประสงค์ท่ีจะยื่นข้อเสนอ : จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ยื่นข้อเสนอ ติดตามข้อเสนอโครงการ (ทั้ง hard copy และ Soffile) ก่อนครบก าหนดยื่นข้อเสนอ 
(2-3 วัน) *ดูจากปฏิทินงานและรายงานในปฏิทิน*   

2.6 กรณีนักวิจัยไม่สนใจที่จะยื่น ติดต่อนักวิจัยท่านอ่ืน* (กรณีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 2-3 วันท าการ นับ
จากวันครบก าหนดส่ง) หากระยะเวลาน้อยกว่า 2-3 วัน ลง Record รายละเอียดโครงการต่อไป/
ในฐานข้อมูลและเปลีย่นสถานภาพโครงการในฐานข้อมูล(หานักวิจยั 3 ท่านต่อ 1 โครงการฯ 
ประกอบกับดรูะยะเวลาในการยื่นข้อเสนอ) (update ข้อมูลในระบบ)    

2.7 กรณีทีน่ักวิจัยท่านแรกปฏิเสธ TOR ให้พิจารณาจากวันครบก าหนดส่งข้อเสนอ ถ้ามีเวลามากพอ
ในการจัดท าข้อเสนอ ให้ทาบทามนักวิจัยท่านท่ี 2 (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS / ถ้าพิจารณาวัน
แล้วเวลาไมเ่พียงพอต่อการจัดท าข้อเสนอ ให้บันทึกข้อมูลลงระบบ เปลี่ยนสถานะโครงการเป็น 
โครงการ "ไม่ยื่นข้อเสนอ" พร้อมให้เหตุผลการไมย่ื่นข้อเสนอนั้น    

2.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูในระบบ การ Update ข้อมูล การ Scan +การจัดเก็บ file 
เอกสารของโครงการในระบบ ให้ครบถ้วน    

2.9 เปลี่ยนสถานที่เก็บ และPrint Lable (สถานะโครงการไม่ยื่นข้อเสนอ) จัดเก็บเอกสาร 
(Hardcopy) เข้าคลังเอกสาร  
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3.  การรับ-ส่งข้อเสนอโครงการ เมื่อนักวิจัยรับท าข้อเสนอ/หรือผู้วิจัยมีงานวิจัยเข้ามาผ่านสถาบันฯ 

3.1 กรณีนักวิจัยตกลงรับยื่นข้อเสนอ (แหล่งที่มา TU -RAC 10) จัดเตรียมเอกสารในการยื่นข้อเสนอ
ล่วงหน้าก่อน 2-3 วัน ก่อนก าหนดการยื่นข้อเสนอ เช่น ออกหนังสือยื่นข้อเสนอ, หนังสือมอบ
อ านาจ, จากระบบ เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ พร้อมเสนอเซน็ ต่อรองราคา,ใบเสนอราคา 
(ถ้ามี) (กรณียื่นข้อเสนอกรณีพิเศษ,วิธีพิเศษ,ประกวดราคา) ติดอากรแสตป์ กรณีมอบอ านาจ 1 
การกระท า จ านวน 10 บาท กรณีมอบอ านาจ 2 การกระท า จ านวน 30 บาท 
   

3.2 ติดตามข้อเสนอโครงการจากผู้วิจยั 3 วัน ก่อนครบวันก าหนดส่ง (ผา่นระบบ) ปฏิทินงาน/โทรศัพท์ 
/ SMS    

  กรณี งานท่ีเริม่จากนักวิจัยสอบถามความประสงค์คืนคา่ธรรมเนียม 3 ให้ต้นสังกัด (กรณี 
แหล่งที่มาจากนักวิจัย)เมื่อรับหนังสือ 3 ท าการลงรับในระบบ (รับเลขรับ) scan ลงระบบ และส่ง
เรื่องผ่านระบบ *เอกสารเข้างานสารบรรณ   

3.4 รับข้อเสนอ by hand / mail ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอนั้น และด าเนินการจดัท า
ข้อเสนอดังนี้ 1. ประทับตราเสนอลงนาม  2.จัดท ารูปเล่ม  3. Scan เอกสารลงระบบ   

3.5 บันทึกข้อมูล และจดัส่งการเบิกจ่ายเงินสดย่อยในระบบ (พร้อมเอกสาร) เพื่อท าการเบิกจ่ายค่า
จัดท าข้อเสนอ (ถ้ามี) (Scan เอกสารลงระบบ)   

3.5 ออกเลขท่ีหนังสือยื่นข้อเสนอจากหน้าโครงการ(ในระบบ) พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอที่เตรยีมไว้ ตรวรจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เพื่อด าเนินการจดัส่ง   

3.5 ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่ง   
3.5 บันทึกการรับ-ส่ง เอกสาร (ยื่นข้อเสนอ) print ใบน าส่งจากระบบ และลงนามใบน าส่ง  และโทร

แจ้ง massenger ส่งเอกสาร   
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3.5 บันทึกข้อมูลรายละเอยีดการยื่นข้อเสนอลงระบบ / scan หนังสือยืน่ข้อเสนอ / หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) ที่ลงนามแล้ว เปลี่ยนสถานะ(ยื่นข้อเสนอ,โครงการเตรยีม)  (เอกสาร scan จัดเก็บ
ลงในระบบของข้อมูลโครงการนั้นๆ   

3.7 Print Lable (สถานะโครงการเตรียม) จัดเก็บเอกสาร (Hardcopy) เข้าตู้เอกสารโครงการ   

4. การติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอที่สถาบนัฯ ยื่น   
4.1 ระบบแจ้งเตือนก าหนดการติดตามผลการยื่นข้อเสนอ 1 เดือนนับจากวันที่ครบก าหนดให้ย่ืน

ข้อเสนอ ด าเนินการติดตามผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง  ในCalendarและระบบแจ้งเตือน
วันนี ้
 
 
 
 

เมนู Calendar และระบบแจ้งเตือนวันนี ้
 
 
 
 
 
 

4.2 เมื่อทราบผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง กรณ ีไม่ผ่านการยื่นข้อเสนอ ให้พิจารณาแหล่งที่มาของ
โครงการ แหล่งที่มาจากนกัวิจัย แจ้งนักวิจัยเพื่อทราบผล  (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS  

 
เมนูสื่อสาร เลือกส่งเมล์/SMS 

 
 

4.3 บันทึกข้อมูลรายละเอยีดผลการตดิตามการยื่นข้อเสนอลงระบบ และเหตผุลทีไ่มผ่่านการพิจารณา/
หน่วยงานท่ีได้รับการพิจารณาและ scan หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (ถ้ามี)ลงระบบ และ  เปลี่ยน
สถานะ(โครงการไม่ผ่านการพิจารณา)   

 

บันทึกผลการติดตามข้อเสนอ แท็บMemo ของโครงการนั้นๆ 
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4.4 เมื่อทราบผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง กรณ ีไม่ผ่านการยื่นข้อเสนอ ให้พิจารณาแหล่งที่มาของ

โครงการ แหล่งที่มาจาก TU-RAC แจ้งนักวิจัยเพื่อทราบผล (ทางโทรศัพท์/ผ่านระบบ/e-mail)  
4.5 กรณี แหล่งที่มาจาก TU-RAC บันทึกผลการพิจารณาลงระบบ และส่งเอกสารโครงการให้

เจ้าหน้าท่ีการเงินเพื่อท าจ่ายค่าเขยีนข้อเสนอ     
เมน ู7.16 โครงการยื่นข้อเสนอไมผ่่าน ท าจ่ายค่าเขียนข้อเสนอ 

4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูในระบบ การ Update ข้อมูล การ Scan +การจัดเก็บ file 
เอกสารของโครงการในระบบ ให้ครบถ้วน    

4.7 เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บเอกสาร และPrint Lable (สถานะโครงการยื่นข้อเสนอแล้วผลการ
พิจารณา ไม่ผ่าน) จัดเก็บเอกสาร (Hardcopy) เข้าตู้เก็บเอกสาร File : ฝ่ายประสาน/Index เก็บโครงการปิด 
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5. การลงนามสัญญา (เมื่อขอ้เสนอผ่านการพิจาณา เปลี่ยนสถานภาพโครงการ) ช่วงขั้นตอนลงนาม 

5.1 เตรียมเอกสารประกอบลงนาม   
1 เมื่อทราบผลการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง กรณ ีผ่าน ให้พิจารณาแหล่งที่มาของโครงการ แหล่งที่มาจาก 

นักวิจัย หรือ TU-RAC แจ้งนักวิจัยเพื่อทราบผล  (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS  และสอบถามความ
ประสงค์คืนค่าธรรมเนียม 3 ให้ต้นสังกัด (กรณี แหล่งที่มาจากนักวิจยั)   

2 บันทึกข้อมูลลงระบบ / วันรับแจ้งความประสงค์ 3% เพื่อระบบจะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องติดตามอีกครั้ง 
(บันทึกหนังสือคืนค่าธรรมเนียมต้องมาก่อนสัญญาจ้าง) / วันรับรูผ้ลการพิจารณาเพื่อระบบจะแจ้งเตอืน
การติดตามสัญญาจ้าง  (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS    

3 เมื่อรับบันทึกแจ้งน างานผ่าน 3% ท าการลงรับในระบบ (รับเลขรับ) scan เอกสารลงระบบ และส่งเรื่อง
ผ่านระบบ   

4 ประสานการลงนามสัญญาและเตรียมเอกสารประกอบการลงนามสัญญากับฝ่ายพัสดุผู้ว่าจ้าง  แท็บ
รายละเอียดโครงการ ข้อ 7.  สัญญาว่าจ้าง : คลิก เตรียมลงนามสญัญาจ้าง ไปบันทึกการด าเนินงาน
ในเมนู 7.7 เตรียมสัญญาจ้าง 

ข้อ7.เตรียมลงนามสัญญา 
 
 
 
 
 
 

5.2 สัญญาจ้าง   
1 ระบบแจ้งเตือนก าหนดการติดตามสัญญาจ้าง หรือรับแจ้งให้รับสัญญาจ้างจากภายนอก (แจ้งเตือนผ่าน

ระบบ) /โทรศัพท์ / SMS    
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2 บันทึกข้อมูล รายละเอียดการรับสัญญาจ้าง ในระบบ massenger และแจ้ง massenger รับสัญญา 
แท็บ Massenger ระบุชื่อ/สถานที่ ชั้น อาคาร ในรายละเอียด 

3 ตรวจสอบสัญญาจ้างเมื่อไดร้ับสญัญา/ใบสั่งจ้าง ตาม CheckList  ความถูกต้องของสัญญาจ้าง /ส่งสญัญา
จ้างให้นักวิจัยพิจารณาสญัญาจา้ง ประสานงานติดต่อสอบถาม ตราสาร Bank \quaruntee   

  
4 ตราสาร Bank \quaruntee   ต้องท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อให้ระบบส่งข้อมูลการจดัท าไปยัง

ฝ่ายการเงิน  (แจ้งผ่านระบบ) / **กรณีมีการท าตราสาร/quarunteeไปด าเนินการในขั้นตอนที ่5.3*** 
 

แท็บรายละเอียด ข้อ 1.01 การตีตราสาร และข้อ 10.2 Bank guarantee 
 
 
 

5 ท าสัญญามอบหมายด าเนินการวิจัย (พิมพ์ในระบบ) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
มอบหมาย (Checklist) ข้อ 9.2 สัญญามอบหมาย 

6 ส่งสัญญาจ้างให้นักวิจัยพิจารณาสญัญาจ้าง พร้อมสัญญามอบหมาย  (แจ้งผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS  
  

7 รับแจ้งการตรวจสอบสัญญาจ้างการนักวิจัย (ผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS    
8 ประทับตรา มธ.  เสนอ ผอ. ลงนาม พร้อมบันทึกรายละเอียดของสัญญาจ้างลงในระบบ  (ในกรณี

สัญญาเมื่อลงนามครบทั้ง 2 ฝ่าย ครบถ้วน+ สมบูรณ์ ต้องด าเนินการ scan สัญญาลงในระบบทันที) 
ข้อ 8. วันเร่ิมโครงการและสิ้นสุดโครงการ /ข้อ 9.  

9 กรณสี่งสัญญาจ้างคืนหน่วยงานใหต้รวจสอบข้อมลูก่อนส่งเช่น ต้องท าหนังสือยกเว้นภาษีหรือไม่ / เบิกเงิน
ล่วงหน้า หลังลงนามหรือไม่ (ถ้าม ีให้ส่งไปพร้อมคืนสัญญาจ้าง) (กรณีสญัญาจา้งมีการแกไ้ขให้ติดตาม
ภายใน 15 วัน)   
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แหล่งอ้างอิง 
 

10 ส่งสัญญาจ้างคืนหน่วยงาน กรณีที ่ผู้ว่าจ้างยังไม่ลงนามต้องส่งคืนทั้ง2ชุด พร้อมบันทึกข้อมลูการจดัส่ง
สัญญา   

11 ติดตามสญัญาจ้างคู่ฉบับจากหน่วยงาน (ระบบการแจ้งเตือน) แจ้งนักวิจัย(แจ้งผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / 
SMS    

12 รับสัญญาจ้างคู่ฉบับจากหน่วยงานพร้อมบันทึกรายงานตามตดิตามสญัญาจ้าง แจ้งนักวิจัย(แจ้งผ่านระบบ) 
/โทรศัพท์ / SMS    

13 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสัญญาจ้างท่ีลงในระบบกับทีร่ับจรงิ และบันทึกงวดงาน/งวดเงิน ลง
ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่ครบในระบบ และด าเนินการ scan สัญญาลงในระบบทันที แท็บงวดงานและงวดเงิน 

14 ส าเนาสัญญาจ้าง เพื่อรอส่งมอบนกัวิจัย พร้อมคู่ฉบับสญัญามอบหมาย   

5.3 กรณีสัญญาจ้าง มี ตราสาร /มี Bank quarantee  ข้อ 1.01 การตีตราสาร และข้อ 10.2 Bank guarantee 
  5.3.1 ตราสาร   
  1) กรณสีัญญาจ้างมีท าตราสารกรณี สัญญาจ้างมคี่าตราสารไม่เกิน 500 ให้เบิกจากเงินสดย่อย (ภายใน 

15 นับจากวันลงนามสัญญา **(ขอ้มูลสัญญามีการลงนามและวันที่ลงนาม)    
  2) ออกเอกสารบันทึกขออนุมัตคิ่าตราสาร ท่ีเมนู 7.8 ท าบันทึกขอนุมัติตราสาร ลงนามในบันทึก เสนอ

หัวหน้าพิจารณาลงนามก ากับ 
เมนู 7.8 บันทึกขอนมุัติตีตราสาร 

 
 

  3) เสนอบันทึกขอนุมัตติราสารให้ เลขานุการและผอ. อนุมัติ  เมื่อผ่านการอนุมัตสิ่งให้จนท.การเงิน
ด าเนินการเบิกจ่าย   
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

  4) แจ้งท าตราสารในแท็บ massenger พิมพใบสั่งงาน แจ้ง massenger เพื่อด าเนินการในการท าตราสาร 
(เอกสารในการท าตราสาร ประกอบด้วย สัญญาจ้าง 2 ฉบับ(ต้นฉบับและคู่ฉบับ +ค่าตราสาร+เลขที่ผู้
เสียภาษีของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง)   

  5) ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 10. ถึงข้ันตอนที่ 14.  
 

   5.3.2 Bank guarantee คือ หนังสือค้ าประกันสญัญาสัญญาหรือหลักประกนัสัญญาจ้าง   
  1.)  กรณสีัญญาจ้างมีท าแบงค์การนัตี  ต้องบันทึกงวดเงินก่อน แท็บงวดงานงวดเงิน  (สัญญาครบถ้วน)  

  

  2.)  ส าเนาสัญญาจ้างให้ฝา่ยการเงิน เพื่อการเงินท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค้ าประกันสัญญา   
  3)  เมื่อได้รับหนังสือค้ าประกันสญัญา (Bank quarantee) จากเจา้หน้าท่ีการเงิน    

  4)  ท าหนังสือน าส่ง หนังสือค้ าประกันสัญญา (Bank quarantee) เสนอผอ.ลงนาม   
  5)  บันทึกลงระบบ massenger แจ้ง massenger เพื่อแจ้งส่งหนังสือค้ าประกันสัญญาพร้อมเอกสารค้ า

ประกัน   
5.4 สัญญามอบหมาย  (การด าเนินงานควบคู่พร้อมกับการตรวจสอบสัญญาจ้างก่อนส่งให้นักวิจัย) เมนู 

7.9 สัญญาย่อย 
เมนู 7.9 สัญญาย่อย 

 
1 ตรวจสอบสัญญามอบหมาย ตาม CheckList  ความถูกต้องของสัญญญามอบหมาย พร้อมบันทึกการจ่าย

ค่าธรรมเนียมและ scan บันทึก 3% ในกรณีที่ม ี   
2 ออกสัญญามอบหมายจากระบบ ในเมนู 7.9 สัญญาย่อย เพื่อเตรียมส่งให้นักวิจัย และเตรยีมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลให้ครบ 
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) แหล่งอ้างอิง 
 

3 ติดตามสญัญามอบหมายจากนักวิจัย ( (แจ้งผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS (ระบบการแจ้งเตือน)   
4 รับสัญญามอบหมายจากนักวิจัย+ประทับตรา เสนอ ผอ.ลงนาม พร้อมบันทึกรายงานตามติดตามสัญญา

มอบหมายลงในระบบ   

5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสัญญามอบหมายที่ลงในระบบกับที่รับจริง และต้องด าเนินการ scan 
สัญญามอบหมายลงในระบบทนัท ี
   

6 จัดส่งคู่ฉบับสัญญามอบหมายและส าเนาสัญญาจ้าง แกน่ักวิจัย พร้อมบันทึกรายงานตามติดตามการ
ส่งมอบสัญญา 2 ประเภทลงในระบบ  แจ้งนักวิจัย(แจ้งผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS  

  
6. การบริหารสญัญาจ้างระหวา่งการด าเนินงานโครงการ 
  

6.1 การส่งงานเบิกเงิน (ระหว่างโครงการ)   

  
***ในกรณีมีการเบิกเงินล่วงหนา้หรือเบิกเงินงวดที่ 1 หลังวันลงนามสัญญาจ้าง ให้จัดท าหนังสือส่ง
งานเบิกเงิน พร้อมกับกระบวนการเสนอสัญญาลงนาม***    

1 
 

 

ตรวจสอบโครงการที่ต้องส่งงานเบิกเงินในรายงานข้อ 2.17 และระบบแจ้งเตือนวันนี้/Calendar    
1. เมนู รายงาน  ข้อ 2.17 โครงการครบก าหนดส่ง-เดือน-เรียงตามวันที่ครบก าหนดส่ง-
ครบก าหนดเบิกเงินค่าจ้าง/ปฏิทิน /แจ้งเตือน 

2 
เตรียมเอกสารการส่งมอบงาน+เบิกเงิน (ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์)  เพ่ือเตรียมการส่งมอบงานตาม
ก าหนดการของสัญญาจ้าง    

3 
เมื่อต้องส่งงานและเบิกเงิน (หนังสอื+ Inv. )ให้ออกเลขท่ีหนังสือจากระบบ และด าเนินการประสานงาน
การจัดส่งเอกสารกับทางหน่วยงานผู้ว่าจ้าง    
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

4 scan หนังสือส่งงาน เบิกเงิน INV. ที่มีลายเซ็นแล้ว ลงระบบ และท าการส่งใบเบิกในระบบ    
5 การจัดเก็บ file เอกสารของการสง่มอบงาน+เบิกเงินของโครงการในระบบ ให้ครบถ้วน  แท็บเอกสาร หรือแท็บเอกสารทางการเงิน 

6 ส่งใบInvoiceให้แก่จนท.บัญชีภายใน รอบการส่ง (เช้า ไม่เกิน 11.00 น บ่ายไม่เกิน 14.00 น   
7 บันทึกลงระบบ massenger แจ้ง massenger เพือ่ด าเนินการในการส่งมอบงานแก่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง   

8 
บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน+เบิกเงินแต่ละงวดในแฟ้มและเปลี่ยนสถานะงวดงานในระบบ พร้อมแจ้ง
ความคืบหน้าแก่นักวิจัย (แจ้งผ่านระบบ) mail /โทรศัพท์ / SMS    

9 
 
 
 

 

ติดตามเงินค่าจ้าง ตามก าหนด(30 วันนับจากวันทีส่่งใบแจ้งหนี้) ในปฏิทิน+ระบบแจ้งเตือนวันนี้ และ
แจ้งนักวิจัยทราบความคืบหน้าทางเมล์/sms 

 6.2 ขั้นตอนการรับเงิน/เช็ค   
1 เมื่อรับแจ้งหรือทราบข้อมูลการรับเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ( งวดเงิน / จ านวนเงิน / 

รายละเอียดเช็ค / สถานท่ีรับเช็ค) ให้บันทึกรายการไปท่ี เมนูการเงิน  2.1 เพิ่มรายการเช็คเข้า กรอก
ข้อมูลเกี่ยวกับเช็ค 
- เลขท่ีเช็ค  
- ธนาคาร  
- วันท่ีสั่งจ่าย คือ วันท่ีเช็คลงวันท่ี 
- ผู้สั่งจ่าย (พิมพ์ช่ือหน่วยงานผู้ว่าจ้างท่ีจ่ายเช็ค)  
- ยอดหน้าเช็ค 
- รายละเอียด  ระบุสถานที่รับเช็ค หรือข้อมูลอื่นประกอบการรับเช็ค  

เมนู 2.1 เพ่ิมรายการเช็คเข้า 
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

2 จัดท าหนังสือมอบอ านาจรับเช็ค เสนอผู้มีอ านาจลงนาม    
3 ด าเนินการเตรยีมเอกสารประกอบการรับเช็ค  พร้อมใบเสร็จที่ได้รับจากการเงิน 

- ส าเนาบัตร ผอ. (ผู้มอบอ านาจ) 
- ส าเนาบัตรปปช.ผู้รบัเช็ค (ผู้รับมอบอ านาจ) 
- ส าเนาบัตรอธิการบดี (กรณผีู้ว่าจ้างต้องการ) 
- ส าเนาค าสั่งมอบหมาย ผอ./ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผอ. 
- หนังสือมอ านาจที่ลงนามครบเรยีบร้อยแล้ว 
- รายละเอียด  ระบุสถานที่รับเช็ค หรือข้อมูลอื่นประกอบการรับเช็ค  
- ใบรับรองการหักเงินประกันผลงาน (เฉพาะกรณรีับเช็คเงินประกันผลงานท่ีออกใบเสร็จยอดเต็ม) 

  

4 บันทึกลงระบบ massenger แจ้ง massenger เพื่อด าเนินการในการรับเช็คกับหน่วยงานผู้ว่าจ้าง   
5 น าส่งเช็คแก่การเงิน เพื่อด าเนินการต่อไป    

6 
ส าเนาใบรับรองหักเงินประกันส่งฝา่ยการเงิน ต้นฉบับใบรับรองหักเงินประกันผลงานเก็บเข้าแฟ้ม
โครงการ (กรณีออกเสร็จยอดเต็ม)   

  กรณีมีการยืมเงิน   

  
รับบันทึกขอยืมเงินจากนักวิจัย  ท าการลงรับในระบบ (รับเลขรับ) scan เอกสารลงระบบ และส่งเรื่องผ่าน
ระบบ   

  ตรวจสอบเงื่อนไขการยมืเงิน เพื่อพิจารณาวงเงินท่ียืมได้     

  เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณา   
  บันทึกข้อมูลลงระบบ ส่งยืมเงินในระบบไปท่ีฝ่ายการเงิน เพื่อด าเนินการต่อไป   
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

6.2 การส่งงานเบิกเงินงวดสุดท้าย (งวดสุดท้าย+ประกันผลงาน+แบบประเมินการด าเนินงาน+หนังสือ
รับรองผลงาน)  

1 
 

 

ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารการสง่มอบงาน (งวดสุดท้าย+ประกันผลงาน+(จนท.ส่งเสริมการตลาด ท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินการด าเนินงาน+หนงัสือรับรองผลงาน) ล่วงหน้า เพื่อ
เตรียมการส่งมอบงานตามก าหนดการของสัญญาจ้าง    

2 
 

เมื่อต้องส่งงานและเบิกเงิน (หนังสอื+ Inv. )ให้ออกเลขท่ีหนังสือจากระบบ และด าเนินการประสานงาน
การจัดส่งเอกสารกับทางหน่วยงานผู้ว่าจ้าง    

3 
 

scan หนังสือส่ง(งวดสุดท้าย+ประกันผลงาน+แบบประเมนิการด าเนินงาน+หนังสือรับรองผลงาน) ที่มี
ลายเซ็นแล้ว    ลงระบบ และท าการส่งใบเบิกในระบบ    

4 
 

การจัดเก็บ file เอกสารของการสง่มอบงาน+เบิกเงินของโครงการในระบบ ให้ครบถ้วน  
  

5 
 

ส่งใบเบิกให้แก่จนท.บัญชีภายใน รอบการส่ง (เช้า ไม่เกิน 11.00 น บ่ายไมเ่กิน 14.00 น 
  

6 
 

บันทึกลงระบบ massenger แจ้ง massenger เพื่อด าเนินการในการส่งมอบงานแก่หน่วยงานผู้ว่าจ้าง 
  

7 
 

บันทึกข้อมูลการส่งมอบงาน+เบิกเงินแต่ละงวดในแฟ้มและเปลี่ยนสถานะงวดงานในระบบ พร้อมแจ้ง
ความคืบหน้าแก่นักวิจัย (แจ้งผ่านระบบ) mail /โทรศัพท์ / SMS    

8 
 

เมื่อทราบข้อมลู ให้บันทึกลงระบบ massenger แจ้ง massenger เพื่อด าเนินการส่งเอกสาร 
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

9 
 

ติดตามเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย+เงินประกันผลงาน ตามก าหนดในCalendar+ระบบแจ้งเตือน (30 วัน
นับจากวันทีส่่งใบแจ้งหนี)้  

6.3 การปิดโครงการ   

1 
 

 

เมื่อรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การเงินในการรับเงินงวดสุดท้ายจากผู้ว่าจา้ง สถานะโครงการเปลี่ยนเป็นรอปิด   
โดยจนท.ส่งเสริมการตลาด ตรวจสอบการส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง/สัญญามอบหมาย (แบบประเมนิ/
บทคัดย่อ/จม.รับรอง) เมนู 7.16 โครงการรอปิด   

2 
จัดเก็บเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ บนัทึกข้อมูลลงในระบบ Scanหนังสือรับรอง+การจัดเก็บ file บทคัดย่อ 
ในระบบเมนู 7.16 โครงการรอปิด ให้ครบถ้วน โดยจนท.ส่งเสริมตลาดวิจัย  

เมนู 7.16 โครงการรอปิด  
 

3 
 

เมื่อนักวิจัยส่งงานครบ ส่งแฟ้มคืนจนท.การเงินตรวจสอบเอกสารทางการเงินเพื่อปิดโครงการ บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ   

4 จนท.ประสาน บันทึกการปิดในหน้าแท็บปิดโครงการ  บันทึกวันทีน่ักวิจัยส่งงานครบ    
5 

 
เปลี่ยนสถานท่ีเก็บ/บนัทึกIndex การเก็บเอกสารโครงการ และPrint Lable (สถานะปิดโครงการ) 
จัดเก็บเอกสาร (Hardcopy) เข้าตู้เอกสารโครงการปดิ 

 6.4 การติดตามการส่งมอบงานและติดตามการเบิกจ่ายเงิน   

1 
 

 

จนท. ทุกคนต้องตรวจสอบการติดตามงานโครงการในเมนูที่ 7 ทุกวัน เพ่ือดูงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน หรือตามความส าคัญของงาน และดูจากปฏิทินงานของ
เดือนจะมีแจ้งก าหนดการติดตามงาน/โครงการที่ตัวเองรับผิดชอบ 

เมนู 7. งานประสานวิจัย 
 

2 
 
 

ตรวจสอบงานโครงการทีร่ับผดิชอบในการติดตามงวดเงินงวดงาน ที่เมนูระบบ 7.12 /7.13 
 
 

 เมนู 7.12 และ 7.13 
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โครงการปกติ (ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

3 
 
 

กรณีที่ด าเนินการในหน้างวดงวดงาน ต้องเปลี่ยนสถานะในระบบ ให้ด าเนินการแจ้งผลการตดิตามงานหรือ
บันทึกข้อมูลการด าเนินงานลงในระบบ และรายงานในปฏิทิน (เพ่ือให้ข้อมูลรายงานผลที่หน้าปฏิทิน
นักวิจัย) 

แท็บงวดงานและงวดเงิน 
 
 

4 
 

บันทึกข้อมูลและปรับเปลี่ยนสถานะการด าเนินการ หรือรายงานผลการการตดิตามงานในเมนูที่ 
7.12/7.13 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานแก่หัวหน้างาน 

 เมนู 7.12 และ 7.13 
 

5 
 
 

ในกรณีที่ ไมม่ีการส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและติดตามไปยังนักวิจยั ให้ด าเนินการบันทึกข้อมลูลในระบบ
เพื่อสร้างก าหนดการแจ้งเตือน และด าเนินการแจ้งเตือนนักวิจัย  (แจ้งผ่านระบบ) /โทรศัพท์ / SMS  

เมนู การสื่อสาร (ส่งเมล์/SMS) 

6 
 

 

ในกรณีที่มีการส่งมอบงานตามสญัญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการปิดระบบการแจ้งเตือนในงวด
งานนั้น ต่อนักวิจัยและระบบ และเปิดระบบการแจ้งเตือนการส่งมอบงานในงวดต่อไป 
   

7 
 

 

การติดตามความคืบหน้าในการส่งมอบงานของนักวิจัย เมื่อด าเนินการติดตาม (แจ้งผ่านระบบ) /โทรศพัท์ 
/ SMS   ไม่มีการประสานหรือแจง้ความคืบหน้าเข้ามา ให้ด าเนินการออกหนังสือ/บันทึก ติดตามไป 

  

8 
 

การด าเนินการต่อการติดต่อประสานงานของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง/นักวิจัย/ภายในสถาบัน 
  

9 
 
 
 

ในทุกวันจนท. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อ ว่ามีการติดต่อเข้ามาหรือไม่ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นเร่ือง
ของฝ่ายประสานหรือไม่ เพ่ือด าเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม 
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5.2 Flowด าเนินงานโครงการปกติ 

 

 

 

 

 
 

                                      ไม่มี 
 

   

         มี 
 

 

 

 

 

           

        ไม่ย่ืน 
                                  
    

      ย่ืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบTOR / 

TOR ที่มีนักวิจัยจอง 
มนีักวิจัย 

ติดต่อทาบทามนักวิจัย 
สง่ TOR (email/sms) 

ติดตามผลการพิจารณา(3 วัน) 

(ปฏทิิน/ระบบแจ้งเตือน) 

เตรียมเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอ 
/ออกเอกสารจากหน้าโครงการ 

เสนอผอ.ลงนาม 

ติดตามข้อเสนอจากนักวิจัย 
(email/sms/โทรศัพท)์  
พร้อมรายงานผลในปฏทิิน 

1. ข้อเสนอพร้อมประทับตราเสนอผอ.ลงนาม  
2. เตรียมเอกสารพร้อมสง่ข้อเสนอ 

เปลี่ยนสถานะโครงการไม่สง่ข้อเสนอ
พร้อมบันทึกเหตุผล( เมนู7.2 / 7.3 ) 

Labelโครงการที่ไม่สง่ข้อเสนอ  

2 
แหล่งที่มา 
1. ผู้ว่าจ้าง 
2. นักวิจัย 

ธุรการลงรบั
เอกสารบนระบบ 

1. เอกสารเข้างานสารบรรณ  
    (ระบบแจ้งเตือน)  
2. เมนู 7.1 งานที่รับผิดชอบ 

สบืค้นนักวิจัย  
   * ความเชี่ยวชาญ 

   * ประวัติผลงาน 
  * ประสบการณ์โครงการ 
 

- หนังสอืย่ืนข้อเสนอ 

- ใบเสนอราคา (ถ้าม)ี 

เปล่ียนสถานที่จัดเก็บเอกสาร(ตู้/หมวด
ประเภทโครงการไม่สง่ข้อเสนอ) 

เก็บเอกสารในตู้ตามหมวดประเภท
โครงการไมส่่งข้อเสนอ 

บันทึกข้อมูลและเปลี่ยนสถานะ
โครงการ 
เตรียมงาน 

ติดตามผลข้อเสนอ(30 วัน)  ในเมนู 7.5 

 / ดูจากระบบแจ้งเตือน 

1.  บันทึกแจ้งความคืบหน้าในปฏทิิน 

    /และแฟ้มโครงการ 
2. สง่email/sms แจ้งนักวิจัย 

Labelโครงการเตรียมงาน  

จัดเก็บแฟ้มในตู้ตามหมวดประเภท
โครงการย่ืนข้อเสนอรอผลการพิจารณา 

สั่งงานMassager  ใบสง่เอกสารMassager  
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1. เปลี่ยนสถานะโครงการ 
2. แจ้งนักวิจัย ผ่านทาง mail/sms 
3 .ปิดการแจ้งเตือน (5. การแจ้งเตือน) 
 

เปลี่ยนสถานะโครงการ  
พร้อมบันทึกเหตุผล ในเมนู 7.6 
 

1.  แจ้งนักวิจัย ผ่านทาง mail/sms 

2.ปิดการแจ้งเตือน (5. การแจ้งเตือน) 
 

 เตรียมเอกสารประกอบการลงนามสญัญา
(จ านวน 2 ชุด พร้อมเสนอผอ.ลงนาม  

 

จัดสง่เอกสารประกอบลงนามสญัญาติดตาม
สญัญากับฝ่ายพัสดุ 

ก่อนลงนาม 7 วัน / ติดต่อหน่วยงาน/รับ
สญัญาจากผู้ว่าจ้าง 

/อ่านและตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน ผ่าน  

ผลข้อเสนอ 

 

Labelโครงการไม่ผ่านการพิจารณา 

จัดเก็บแฟ้มในตู้ตามหมวดประเภท
โครงการไม่ผ่านพิจารณา 

เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บเอกสาร(ตู้/
หมวดประเภทโครงการไม่สง่

ข้อเสนอ) 

1. หนังสอืยกเว้นภาษี (ถ้าม)ี 
 2. หนังสอืน าสง่สญัญา  

ติดตามสญัญากับฝ่ายพัสดุ 
ก่อนลงนาม (7 วัน)   
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รับสั  าจาก ู้ ่าจ้าง 
   อ่านและตรวจสอบสัญญาตามเอกสารChecklist ตรวจสอบสัญญาจ้าง  
   พร้อมบันท กรายล เอียดข้อมูลโครงการ ง ดงาน ง ดเง น 
 

   ออกเอกสารสัญญามอบหมาย       
   ตรวจสอบสัญญาตามเอกสารChecklist  พร้อมลง
นามเอกสาร 

ส่งสัญญามอบหมาย และสัญญาจ้างให้นักวิจัย 

   สัญญามอบหมาย 
   จม เบิกเงินล่วงหน้า ถ้า
มี  
   จม ยกเว้นภาษี 
4. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ 
 

ส่งสัญญามอบหมายพร้อมแนบสัญญาจ้างที่มีการ
ตรวจสอบแล้ว ให้หัวหน้างาน 

เสนอบันทึกให้ผอ ลงนาม 

และส่งบันทึกที่ผ่านการอนุมัติให้การเงิน 

ตราสาร หนังสือ
ค  าประกัน 

ส่งใบเสร็จให้การเงิน 

บันทึกขอนุมัติค่าตราสาร       

สั่งงาน Messenger* 

น าสัญญาจ้างไปท าตราสาร 

ไม่มี มี 

ติดตามสัญญาจากนักวิจัย 
   วัน    รับสัญญาคืนจากนักวิจัย 

ประทับตรา เสนอผอ ลงนาม 

Scanสัญญามอบหมาย และเก็บต้น บับเข้าแฟ้ม 

  Scan สัญญาจ้าง 
  คู่ บับสัญญาจ้างเก็บเข้าแฟ้ม 

  ด ามคู่สั  าจาก ู้ ่าจ้าง      ัน  

Scanจม  Invoice เง นล่ ง น้า    
 ถ้ามี  ส่งใ ้งานการเง น  

ส่งสัญญาคืนผู้ว่าจ้างพร้อมเอกสารลง
นาม   จม เบิกล่วงหน้า Invoice  ถ้ามี  

รับคู่ บับสัญญาจากผู้ว่าจ้าง 

ถ่ายส าเนาสัญญาจ้าง  
เบิกเงินสดย่อย  

  ส่งสัญญามอบหมาย 
2.ส่งสัญญาจ้างพรอ้ม
หลักเกณ ์การให้บริการให้
นักวิจัย 

เสนอเลขา  ผอ อนุมัติ 

ส่งใบเงินสดย่อยที่ผ่านการ
อนุมัติให้การเงิน  

พร้อมใบเสร็จรับเงิน 

- ใบเบิกเงินสด
ย่อย 
- บันทึกขออนุมัติ 
 เกิน      
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ขั้น อนส่ง นังสือเบ กเง น 

ออกเลข นังสือสง่จากร บบ 
 วันที่ในเอกสารจะเป็นวันที่ปจัจบุันที่ออกเลข  

 

ส่ังงาน Massager  ใบส่งเอกสารMassager  

1. Scan หนังสือ Invoice เข้าระบบ เมนFูile)  
2. บันทึกการส่งในแฟ้มโครงการ 

ติดตามผลการตรวจรบังาน 

     วันนบัจากวันที่ส่ง  

แจ้งความคบืหน้าใหน้ักวิจัยผ่านบนระบบ 

ในปฏิทิน/email/sms/โทรศัพท์  

ก าหนดการติดตามผลการส่งงาน 

- ครั งแรก ก าหนด    วัน 

- ครั งที่    ก าหนด 4  วัน 

- ครั งที่    ก าหนด 6  วัน 

- ครั งต่อไปออกหนังสือตดิตามผล 

ส่งจม เบิกเงิน Invoiceให้งานบญัชี 

รอบเช้าก่อน       น  รอบบ่ายก่อน 
      น  

งานบัญชีเก็บหนังสือเบิก
เงิน Invoice  

เข้าแฟ้มโครงการ 
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ตรวจสอบจ านวนเล่มรายงาน 

ที่ส่งมอบ 

ส่ังงาน Massager  

บันท กสถาน การสง่งาน  

ใน น้าง ดงาน  

ที่ส่ง 

ออกเลขหนังสือส่งจากระบบ 
 วันที่ในเอกสารจะเป็นวันที่ปจัจบุันที่ออกเลข  

 

ขัน้ อนการส่งมอบงาน 

ใบส่งเอกสารMassager  

Scan หนังสือส่งงานเข้าระบบ
 เมนFูile) 

ติดตามผลการตรวจรบังาน 

     วันนบัจากวันที่ส่ง  

แจ้งความคบืหน้าใหน้ักวิจัย
ผ่านบนระบบ/email/sms/

โทรศัพท์  
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ขั้น อนส่ง นังสือเบ กเง น 

ออกเลข นังสือสง่จากร บบ 
 วันที่ในเอกสารจะเป็นวันที่ปจัจบุันที่ออกเลข  

 

ส่ังงาน Massager  ใบส่งเอกสารMassager  

1. Scan หนังสือ Invoice เข้าระบบ เมนFูile)  
2. บันทึกการส่งในแฟ้มโครงการ 

ติดตามผลการตรวจรบังาน 

     วันนบัจากวันที่ส่ง  

แจ้งความคบืหน้าใหน้ักวิจัยผ่านบนระบบ 

ในปฏิทิน/email/sms/โทรศัพท์  

ก าหนดการติดตามผลการส่งงาน 

- ครั งแรก ก าหนด    วัน 

- ครั งที่    ก าหนด 4  วัน 

- ครั งที่    ก าหนด 6  วัน 

- ครั งต่อไปออกหนังสือตดิตามผล 

ส่งจม เบิกเงิน Invoiceให้งานบญัชี 

รอบเช้าก่อน       น  รอบบ่ายก่อน 
      น  

งานบัญชีเก็บหนังสือเบิก
เงิน Invoice  

เข้าแฟ้มโครงการ 
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  การตรวจสอบโครงการก่อนปิดโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รับเงนิงวดสุดท้าย 

งานรอปิดโครงการ เมนู    6    
 ตรวจสอบการส่งงานครบ 

จนท การเงนิเบิกจ่ายให้นักวิจัย จา่ยคณะ  %  
 

- หนังสือรับรอง/แบบประเมิน 
- บันทึกขอบทคัดย่อพร้อมแนบ
ไฟล์บทคัดย่อ 
*หนังสือค้ าประกัน(ถ้ามี) 

Labelโครงการปิด 

จนท ประสาน  คลิกวันที่ส่งงานครบ  
และบันทึกการปิดโครงการ 

จัดเกบ็เอกสารตามล าดับ ในตูต้ามหมวดประเภท
โครงการปิด 

1. ติดตามนักวิจยั(บทคัดย่อ/เลม่รายงานFinal) 
2. ติดตามจม.รับรองจากผู้ว่าจา้ง 
 

รับเอกสารครบ 

จนท ประสาน เปลี่ยนสถานที่จดัเก็บเอกสาร ตู้ หมวด
ประเภทโครงการปิด  

 

กรอกข้อมูลFile/ Index โครงการปิด  
กรอกข้อมูลโครงการปดิ  

 

เปลี่ยนสถานทีเ่ก็บตาม No. ที่ก าหนดในIndex 

  ตู้ หมวดประเภทโครงการปิด  
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5.3 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 2.5 
 

โครงการ 2.5  (ขั้นตอนการด าเนินงาน) แหล่งอ้างอิง 
1 รับโครงการ 2.5 บันทึกข้อมูลในระบบ(รับ ID โครงการ) 

ออกบันทึก (ผอ.เป็นผู้ลงนาม) ถึงอธิการเพื่อมอบ
อ านาจให้คณบดลีงนามผูกพันสญัญา 

เมนู 2. โครงการ 2.5  
 
 

2 ท าบันทึก (ผอ.ลงนาม) รับเลข scan เอกสารพร้อม
บันทึกข้อตกลงท่ีลงนามทั้งสองฝ่าย ลงระบบ   

3 เสนออธิการบดลีงนาม ในหนังสือมอบอ านาจให้คณบดี
ลงนามผูกพันสัญญา พร้อมขอส าเนาท่านคณบดี 1ชุด   

4 รับเอกสารโครงการ 2.5 จากงานสารบรรณมธ.
ด าเนินการ scanเอกสารหนังสือมอบอ านาจ ลงระบบ   

5 ส่งเอกสารโครงการคืนคณะ พร้อมลงวันส่งคืนคณะใน
ระบบ พร้อมบันทึกงวดเงิน   

6 ระบบแจ้งเตือนการตดิตามเงิน 2.5 / ติดตามสัญญา 
และออกบันทึกการตดิตามเงินจากระบบ   

7 บันทึกรายละเอียดการด าเนินงานเพื่อให้ระบบเตือน
การติดตามครั้งต่อไป และสถานะโครงการ   

8 พิมพ์ Label โครงการ 2.5 และเกบ็เข้าตู้โครงการ 2.5   

  การรับค่าธรรมเนียม 2.5   

9 จนท.ธุรการลงรับผ่านระบบ ส่งข้อมูลไปยังจนท.
การเงินพร้อมเอกสารpaper   

10 กรณีรบัค่าธรรมเนียมครบ ระบบจะแจ้งการปิด
โครงการมาที่จนท.ประสาน   

11 บันทึกการปิดโครงการและเปลี่ยนสถานท่ีเก็บเอกสาร 
จากนั้น พิมพ์Label โครงการ 2.5 ปิด พร้อมเก็บ
เอกสารโครงการเข้าตู้โครงการ 2.5 ปิด   
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5.4 Flow โครงการ 2.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าบันท ก ข้อมูล 

โครงการในร บบ  ง ดเง น 

   เสนอผอ ลงนาม พร้อมบันทึกถึงท่าน
อธิการบดี  บันทึกข้อตกลงร่วม  
   ออกเลข นังสือสง่ในร บบ 

 

ส่งบันทึกพร้อมเอกสารโครงการ    ถึงท่าน
อธิการบดีลงนาม หนังสือมอบอ านาจ 

รับเอกสารจาก 

ส านักงานอธิการบดี  

โครงการ 2   

ติดตามส าเนาสัญญาจากคณะ หนว่ยงาน  
 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หนังสือมอบ
อ านาจ +งบประมาณ+ค่าธน +บนัทึกข้อตกลง  

   เอกสารเข้างานสารบรรณ  
     ระบบแจง้เตือน  
   เมนู     งานที่รับผิดชอบ 

ธุรการลงรับเอกสารบนร บบ 

ส่งเอกสารแจ้งงาน 2   
 ใ ้ ู้รับ  ดชอบโครงการ 

บันทึกโปรดลงนาม 

Label โครงการ     

- ก าหนดติดตาม    วัน นับจาก
ลงนามข้อตกลง  
 ดูปฏิทนิงาน ระบบแจง้เตือน 

ส่งเอกสารคืนคณะ หน่วยงาน  
 

- หนังสือมอบอ านาจ  บบัจริง 
- บันทึกข้อตกลงร่วม จ านวน   ชุด 

- ส าเนาบันทึกถึงท่านอธิการบด ี
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        ไม่ครบ 

 

 

 

 

      ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส าเนาเก็บเข้าแฟ้ม      
ต้น บบัส่งคืนคณะ หน่วยงาน  

 

คณ   น่ ยงาน 

จ่ายค่าธรรมเนียม 2     
 

ธุรการลงรับ ่านร บบแล 
ส่งใ ้การเง น 

  

การเง นท ารายการ ทางการเง น 
 

รับค่าธรรมเนียม 
2    

Labelโครงการ 2   ปิด 

บันทึก  เปลี่ยนสถานที่จดัเก็บเอกสาร  
 ตู้ หมวด B –โครงการปดิ    -

ปีงบประมาณ  

จัดเกบ็เอกสารในตู้ตามหมวดประเภท
โครงการปิด     

 หมวด B-โครงการปิด    -ปีงบประมาณ  

ติดตามค่าธรรมเนียม     
จากคณะ  รอบไตรมาส  
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5.5 ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการรับทุน สกว. 

การด าเนินงาน แหล่งอ้างอิง 

1 รับโครงการ สกว. บันทึกข้อมูลในระบบ(รับ ID โครงการ)  เมนู 3. โครงการ สกว. 

2 ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผอ,ลงนาม scanเอกสาร    
3 ส่งสัญญารับทุนสกว.คืนคณะหรือผู้รับทุน   
4 รับแบบฟอร์มภาคพิเศษ ก. ด าเนนิกรอกเลขบัญชี พร้อม

แนบBookbank เสนอผอ.ลงนาม scanเอกสารลงระบบ   
5 รับหนังสือแจ้งอนุมัตสิิ้นสดุโครงการ  จนท.การเงินออก

เอกสารทางการเงิน  
6 บันทึกการปิด/บันทึกวันอนุมตัิสิ้นสุดโครงการ และเปลี่ยน

สถานะท่ีเก็บเอกสาร พิมพ์Label  แท็บปิดโครงการ 
   

7 เก็บเอกสารโครงการ ตามสถานท่ีจัดเก็บเอกสาร           
(ตู้/หมวด C -โครงการปิด-ปีงบประมาณ) 
  

 

5.6 Flow โครงการ สกว. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เสนอผอ ลงนาม 

  ส าเนาสัญญารับทุน 
 

โครงการรับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ  จัย  สก    

บันท กข้อมูล 

โครงการในร บบ  

   เอกสารเข้างานสารบรรณ  
     ระบบแจง้เตือน  
   เมนู     งานที่รับผิดชอบ 

ส่งเอกสารแจ้งงาน 2   
 ใ ้ ู้รับ  ดชอบโครงการ 

ธุรการลงรับเอกสารบนระบบ 
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        มี 
 

 

 

 

      ไม่ม ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่งสัญญาคืนผู้รับทุน/ 

คณะ  อาจารย์ 

ค่าธรรมเนียม
เง นง ดพ เศษ ก 
โครงการรับทุน 

สก   
 

Labelโครงการ สก  ปิด 

บันทึกการปดิ เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บ
เอกสาร ตู้ หมวด C -โครงการ สกว  

จัดเกบ็เอกสารในตู้ตามหมวดประเภท
โครงการปิด สกว  

 หมวด C-โครงการปิด-ปีงบประมาณ  

ธุรการลงรับ ่านร บบแล 
ส่งใ ้การเง น 

  

การเง นท ารายการทางการเง น 

 ใบเสร็จ RX)  
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6.  แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ 
     แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับโครงการปกติ 

- แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น  ส่วนด้านหน้าในแฟ้มโครงการ ส าหรับกรอกข้อมูลผู้ติดต่อและรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการ 
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-  แบบบันทึกการติดตามประสานงานวิจัย  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยบันทึกการด าเนินงานใน
โครงการ 
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- แบบฟอร์ม Check list การตรวจสอบสัญญาจ้างเบื้องต้น  
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- แบบฟอร์ม Check list การตรวจสอบสัญญามอบหมาย  
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- แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะผู้ท างานโครงการ  ส าหรับนักวิจัยกรอกรายละเอียดโครงการและข้อมูล
การรับเงินโครงการ 
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Label เอกสารเปิดแฟ้มงานโครงการปกติ/ 2.5 / สกว.  

Label โครงการที่รอผลอยู่ระหว่างเตรียม/ Label โครงการอยู่ในช่วงลงนาม / โครงการ 2.5 / สกว. 
ตัวอย่างLabel 

 
**ข้อแตกต่างระหว่างLabel เตรียมงาน โครงการปกติลงนาม  โครงการ 2.5 และโครงการ สกว. คือ 
สถานที่เก็บแตกต่างกัน แต่รูปแบบเหมือนกัน** 
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Label เก็บเอกสารปิดโครงการ   
 

1. Label  โครงการปกติ ช่วงเตรียมงาน : (ไม่ผ่านการพิจารณา/ไม่ส่งข้อเสนอ)  
 
   1.1 Label โครงการไม่ผ่านการพิจารณา 
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    1.2 Label โครงการไม่ส่งข้อเสนอ 
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2. Label  โครงการปกติ ช่วงลงนาม : สถานะปิดโครงการ 
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3. Label  โครงการ2.5  : สถานะปิดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานประสานงานวจิัย  ฝ่ายบริหารโครงการ      59 

 

 
 
4. Label  โครงการสกว. : สถานะปิดโครงการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
หลักเกณฑ์การให้บริการ 

 
 

ภาคผนวก ก. หลักเกณฑ์การให้บริการ 
 การบริการด้านสัญญา  
 บริการออกหนังสือในนามสถาบันฯ  
 บริการด้านการเงิน  

- ยืมเงินทดรองจ่าย ส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 การขยายเวลาส่งมอบงาน 
 ติดตามข้อเสนอ/ติดตามเงินค่าจ้าง และติดตามสัญญาจ้าง 
 บริการห้องประชุม ยืมอุปกรณ์ และการขอใช้รถมหาวิทยาลัย โดยสามารถจองผ่านระบบออนไลน์

โดยตรง 
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ภาคผนวก ข.  
 

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ข. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 

การจัดตั้งสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาโดยอาศัย
อ านาจจากมาตรา 18 (2) (10)และ(13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 
สภามหาวิทยาลัยได้ตราระเบียบ “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540” 

 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยสถาบันวิจัยละให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540  

◦ หมวด 1 การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่  

          ข้อ 7  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
          ข้อ  8 อ านาจหน้าที่ของสถาบันฯ  

◦  หมวด 4 การรับและการบริหารงานวิจัย  

         ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างประสงค์ให้ มธ. เป็นคู่สัญญาให้ สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่รับ
ด าเนินงานในนามมหาวิทยาลัยได้ 
         ข้อ  24 ให้ ผอ. มีอ านาจลงนามในสัญญารับจ้างท าวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งได้  

เอกสารที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพ่ือใช้ประกอบระเบียบ ได้แก่ 
- ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี แต่งอธิการบดี  

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องแต่งตั้ง ผอ. TU-RAC   

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่  ผอ TU-RAC   

- ส าเนาบัตรผู้มอบอ านาจ (อธิการบดี) 

- ส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจ (ผอ) 
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3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการของ

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 

ข้อ15. การก าหนดตัวผู้รับผิดชอบด าเนินการบริหารงานวิจัย ให้ผู้อ านวยการก าหนด
จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
   ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ ให้
ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 
 

4. ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยและให้

ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548  

เป็นประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย งานการเป็นที่ปรึกษา งานฝึกอบรม 

และงานอ่ืนๆ ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ลงนามในสัญญา  

 

5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 12) เรื่อง ก าหนดสาขาและ

ลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ตามมาตรา 

81(1)(ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะเป็นส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่
จ่าย  จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรฉบับปัจจุบันส่วนที่ 5 ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม มาตรา 81 (ฎ) ซึ่งบัญญัติว่า  
 มาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ ่มส าหรับการประกอบกิจการประเภทต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  (ฎ) การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ในสาขาและลักษณะการ
ประกอบกิจการที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
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6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 7 สัญญาและหลักประกัน  ข้อ 143  เป็นข้อยกเว้นการวางหลักประกัน “ ในกรณี

ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน”   

 

กรณีวางหลักประกัน  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ
เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการยกเว้นการวางหลักประกันตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนที่ 7 ว่าด้วยสัญญาและ
หลักประกัน  
   

7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล  

กรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์) ในฐานะคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงรายงานรับ
จ่ายเงินโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรณีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็น
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ปตท. การบินไทย 
เป็นต้น 

8. อากรแสตมป์ คือ  อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระท า 
ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ กล่าวคือ การน าสัญญาจ้างที่ลง
นามไปสลักหลังตราสารที่ส านักงานสรรพากรเขตพ้ืนที่ 
 
อากรแสตมป์ กรณีวิธีการค านวณอากรเพ่ือสลักหลังตราสาร  

มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร แสตมป์ ๑ บาท ต่อจ านวนเงินตามสัญญา ๑,๐๐๐ บาท  
หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
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“กรณีสัญญาจ้างท าของซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ 
องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และมีสินจ้างตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
กฎหมายก าหนดให้ช าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร ตามข้อ ๒ (๓) และข้อ ๓ (๓) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง ก าหนดวิธีการช าระอากรเป็นตัวเงิน
แทนการปิดแสตมป์อากรส าหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 

9. หนังสือค้ าประกันสัญญา (Bank guaranty) คือ หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่ง ประเภทหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ผู้รับ
จ้าง     ที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการน ามาวางในการท าสัญญาเพ่ือประกันความเสียหายจากการ
ผิดเงื่อนไขตามข้อก าหนดในสัญญา และใช้เป็นหลักประกันจนกว่าจะสิ้นสุดข้อผูกพันตามสัญญา 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หลักประกันสัญญา ใช้หลักประกัน

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
1. เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน 
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

10. หนังสือมอบอ านาจ หมายถึง  เอกสารการมอบอ านาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบ
ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวแทน มีอ านาจท าการแทน และการกระท านั้นมีผลทาง กฎหมาย
เสมือนว่าตัวการท าด้วยตนเอง การมอบอ านาจให้ท ากิจการใด ที่กฎหมายก าหนดว่าต้องท าเป็น
หนังสือมอบอ านาจให้ ท ากิจการนั้น ก็ต้องท าเป็นหนังสือ เช่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯมอบ
อ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งด าเนินการแทนในเรื่องนั้นๆ ซึ่งหัวข้อการด าเนินการในการมอบ
อ านาจประกอบด้วย 

1. การยื่นซองเสนอราคา 
2. ยื่นข้อเสนอโครงการหรือการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา 
3. การต่อรองราคา 
4. การรับสัญญาจ้าง 
5. การรับเช็คค่าจ้าง 
6. อ่ืนๆ ยกเว้น การลงนามสัญญาจ้าง 
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11. การรักษาราชการแทน  ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 47  หมายถึง       
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง (ต าแหน่งว่าง) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ได้แก่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก, ผู้อ านวยการกอง, เลขานุการกรม จะต้องแต่งตั้งราชการให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน เช่น การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก, 
ผู้อ านวยการกอง, เลขานุการกรม เป็นต้น  
เช่น การรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ เป็นกรณีท่ีผู้อ านวยการสถาบันไม่อยู่ เช่น ติดภารกิจไป

ราชการต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ  จึงต้องมีค าสั่งแต่งตั้งรักษาราชการ ให้เลขานุการ/ผู้มีอ านาจ 
เป็นผู้รักษาราชการแทน  โดยท่านอธิการบดีเป็นผู้ลงนามค าสั่งดังกล่าว  

 
12. เอกสารมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาฯ 

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากโครงการวิจัย TU-RAC 
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาฯ ครั้งที่  

3/2552 วันที่ 20 สิงหาคม 2552  วาระท่ี 4.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากโครงการวิจัย TU-
RAC  มติที่ประชุม เห็นว่า การเสียภาษีอากร เป็นหน้าที่ท่ีผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายภาษี ซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติของสถาบัน คือ นักวิจัยจะต้องจ่ายภาษีเอง นอกจากนี้ สถาบันจะต้องแจ้งให้นักวิจัย
ทราบว่าจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทในการด าเนินโครงการ และนักวิจัยจะต้อง
ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนของนักวิจัยเอง  

2. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่าเดินทางต่างประเทศ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาฯครั้งที่ 
6/2551  

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 วาระท่ี 3.1 พิจารณาข้อมูลโครงการยกเว้นค่าธรรมเนียม  ที่ประชุมมี
มติให้ด าเนินการในแนวทางเดียวกับโครงการบริการสังคม กล่าวคือ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใน
ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับโครงการที่หน่วยงานจัดเอง หรือ
รับจ้างจัดให้หน่วยงานภายนอก เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆผู้ด าเนินโครงการได้คิดรวม
ค่าธรรมเนียมไว้แล้ว 
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3. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย 2.5 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด 
กรณีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิจัยโครงการที่ได้รับ 

ทุนอุดหนุนจาก วช. โดยขอเว้นค่าธรรมเนียมในส่วนโครงการย่อยที่ รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญ 
อาจารประจ าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการย่อย   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 13 มิ ถุนายน 
2555  ที่ ประชุมมีมติ เห็นควรให้มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ปฏิบั ติ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548 ข้อ 2.1 “งานที่ริเริ่มจากคณะหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะหรือหน่วยงานดังกล่าวมีหน่วยงานที่ด าเนินงานโดยเฉพาะ และ
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมอบอ านาจในการลงนามสัญญา ส่วนการด าเนินงานอ่ืนเป็นหน้าที่ของ
คณะหรือหน่วยงานดังกล่าว ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงินทั้งหมด หักด้วย
ค่าครุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการคืนหน่วยงานจัดจ้างตามสัญญา”  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคู่สัญญาโดยอธิการบดีมอบอ านาจให้
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ลงนามในสัญญา ดังนั้น ความรับผิดขอบต่อสัญญาเต็มวงเงินในฐานะ
คู่สัญญา จึงมีผลให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึง
มิได้อิงกับระเบียบของหน่วยงานภายนอกหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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ภาคผนวก ค. 
 

สัญญาจ้าง  สาระส าคัญเกี่ยวกับ
สัญญา การตรวจสอบสัญญาจ้าง 

และกรณีศึกษา 
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ภาคผนวก ค. สัญญาจ้าง  สาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้าง  การตรวจสอบสัญญาจ้าง  และกรณีศึกษา 

 
สัญญาจ้างที่ปรึกษา 

การจ้างท่ีปรึกษา เป็นการจ้างบริการทางวิชาการ เพื่อให้ได้มาอันเกดิจากความคดิของที่ปรึกษาภายใต้ขอบเขต
การปฏิบัติทีผู่้ว่าจ้างก าหนด  ดังนั้น 

1. สัญญาจ้าง 

สัญญาจ้างประกอบด้วย 
 ส่วนหน้าสัญญา เป็นรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ  เลขท่ีสัญญา ช่ือผูว้่าจ้าง  ช่ือท่ีปรึกษา/ผู้รับจ้าง

(สถาบันวิจัย)  ที่อยู่  ช่ือโครงการ  วันลงนามสัญญา  ช่ือผู้ลงนาม และพยานลงนาม 

 เง่ือนไขของสัญญา  ประกอบด้วย 

 ข้อความทั่วไป 

 การเร่ิมงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสญัญา 

  สิทธิและหน้าท่ีของท่ีปรึกษา 

 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

 ค่าจ้างของท่ีปรึกษา 

 การช าระค่าจ้างที่ปรึกษา 

 ภาคผนวก แนบท้ายสัญญา 

◦ ภาคผนวก ก : ขอบข่ายของงาน และก าหนดระยะเวลาการท างาน 

◦ ภาคผนวก ข : ก าหนดระยะเวลาการท างานของที่ปรึกษา 

◦ ภาคผนวก ค : ค่าจ้างและวิธีการจา่ยค่าจ้าง 

◦ ภาคผนวก ง : แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า) 

◦ ภาคผนวก จ : แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 
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1.1 การตรวจสอบสัญญาจ้าง 
1. วันลงนามสัญญาจ้าง เป็นส่วนส าคัญมีผลต่อช่ือผูล้งนามและการด าเนินโครงการ 

1) ผลต่อผู้ลงนามสัญญาจ้าง   

- กรณีมีการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและให้ค าปรกึษาแห่ง

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชื่อผู้ลงนามส่วนเป็นที่ปรึกษา(ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย) 

จะต้องเปลี่ยนเป็น ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยฯ  

- เอกสารแนบท้ายสญัญา จะต้องมคี าสั่งรักษาราชการแทน/ส าเนาบตัรผูร้ักษาราชการ

แทนผอ. 

2) ผลต่อระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ 

- เนื่องจากวันเริ่มด าเนินการจะนับจากวันลงนามสญัญาจา้ง ดังนั้น หากวันลงนามสญัญา

จ้างลงนามย้อนหลัง  จึงมีผลต่อระยะเวลาการท างานของนักวจิัย  และมีผลต่อการส่ง

มอบงาน  

3) ผลต่อสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย 

- วันลงนามสญัญามอบหมายใหด้ าเนินการวิจัยจะต้องเป็นวันเดยีวกับวันลงนามสญัญา

จ้างหรือถัดจากวันลงนามสญัญาจา้ง เช่น วันลงนาม 1 กรกฎาคม 2556 วันถัดจากวัน

ลงนาม 2 กรกฎาคม 2556 

2. งวดงาน 

- รายละเอียดงวดงาน จ านวนทีส่่ง และวันครบก าหนดส่ง ให้ตรงกับข้อเสนอโครงการและ

ข้อก าหนด(TOR)  

3. งวดเงิน  

- มูลค่าหรืองบประมาณในสัญญาจา้ง ถ้ามีระบุรวมภาษีมลูค่าเพิม่ จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างตัด

ข้อความออก เนื่องจากสถาบันเปน็หน่วยงานรัฐไมม่ีภาษมีูลค่าเพิ่ม  หากผู้ว่าจ้างยืนยัน

ไม่ตดัข้อความดังกลา่ว จะต้องท าหนังสือยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม แนบไปพร้อมกับส่ง

สัญญาคืนผู้ว่าจ้าง 

- ตรวจสอบจ านวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษรในแต่ละงวด ร้อยละ  วันครบก าหนด   

- ตรวจสอบเงื่อนไข มีเงินค่าจ้างล่วงหน้า ว่ามี/ไม่มี  
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4. ตราสาร  ตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างว่าสัญญาดังกล่าวต้องตีตราสารหรือไม่ กรณีหน่วยงาน 

5. หลักประกนัสัญญา (bank guarantee)  ตรวจสอบจากผู้วา่จ้างว่ามีการท าหนังสือ   ค้ าประกันสญัญา

หรือไม่  เช่น กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม   ทุกสัญญาจะต้องท าหนังสอืค้ าประกันสญัญา 

6. สัญญาจ้างมี 2 ชุด ประกอบด้วย ต้นฉบับ (ส าหรับผู้ว่าจ้าง) และคู่ฉบับ (ส่วนผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา) 

7. เอกสารประกอบลงนามสัญญา  เอกสารต้องครบทั้งสองชุด 

8. บันทึกแจ้งน างานผ่านสถาบนั 3% (ส าหรับโครงการที่จ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ให้คณะที่สังกัด) 

- บันทึกแจ้งน างานผ่านสถาบัน(3%)  เป็นเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนยีมบรหิาร

งานวิจัยให้คณะทีส่ังกัด  ดังนั้น เอกสารดังกล่าวนักวิจัยจะต้องส่งมาก่อนวันลงนาม

สัญญาจ้าง/สัญญามอบหมาย เพราะหากไม่มีบันทึกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จ่าย

ค่าธรรมเนียมจะถูกจัดเป็น 10% 

 

1.2  สาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

 วันเริ่ม  วันสิ้นสุดสัญญา 

 สัญญาจ้างมีการระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสดุสญัญาจา้ง   

 การนับวันจะรวมเสาร-์อาทิตย์   

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา   

◦ กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้าง ต้องท าเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 เปลี่ยนงบประมาณ   

 เปลี่ยนระยะเวลาโครงการ 

 เปลี่ยนหัวหนา้โครงการ และนักวิจัยในโครงการ 

กรณีการเปลีย่นดังกล่าวข้างต้นในสัญญาจะมีผลต่อสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย หากเกิดกรณีทั้ง 
3 ดังกล่าวจะต้องท าสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย (ฉบับแก้ไข)  

 
 
 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : งานประสานงานวจิัย  ฝ่ายบริหารโครงการ      73 

 

 การระงับงานชั่วคราว และการบอกเลิกสัญญา    

กรณีการยกเลิกโครงการหรือระงับงาน จะเป็นหน่วยงานผู้ว่าจ้างเปน็ฝ่ายยกเลิกโครงการ ท้ังนี้การยกเลิกสญัญา
โครงการจะมีการเจรจาตกลงกันระหว่างนักวิจัย สถาบัน(คูส่ัญญา) และผู้วา่จ้าง  จากน้ันจึงจะมีการท าหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  แต่สถาบนัเป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาจ้างไม่ได้    

ตามสญัญาจ้างท่ีปรึกษามีการระบเุกี่ยวกับการระงับงานช่ัวคราว และการบอกเลิกสญัญา รายละเอียดดังนี้  

  2.7 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสญัญา 
  2.7.1 การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง 
   (ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ 
หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษา เท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษา ในระดับเดียวกัน หรือมไิด้ปฏิบตัิตาม
สัญญา และเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ ในกรณีเชน่นี้ ผูว้่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถงึเหตุผลที่จะบอกเลิก

สัญญา ถ้าที่ปรึกษามไิด้ด าเนินการแก้ไข 
ให้ผูว้่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับค าบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค า
บอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรกึษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบตัิงานทันทีและด าเนินการ

ทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด 
           (ข) ผู้ว่าจ้าง อาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ทีป่รึกษาทราบล่วงหน้า เมื่อใดก็ได้ว่า   ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่
จะระงับการท างานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันทีท่ีป่รึกษาไดร้ับหนงัสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่า
หรือช้ากว่าก าหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแตคู่่สัญญาจะท าความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่

ปรึกษาต้องหยุดปฏิบตัิงานทันท ีและด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใชจ้่ายใด ๆ ที่อาจมใีนระหวา่งการหยุด
ปฏิบัติงานนัน้ให้น้อยที่สุด 

  2.7.2 การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา 
    ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิไดป้ฏิบัตหิน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญา
ระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถงึผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตแุละเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้
ว่าจ้างมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ทีป่รึกษาพอใจภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตว่ันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ที่

ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
          
 

1. กรณีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.7.1  การบอกเลิกสญัญาหรือให้หยุดงานช่ัวคราวโดยผู้ว่าจา้ง   

การด าเนินงานดังนี้ 
  

a. ผู้ว่าจ้างจะมีการเจรจากับนักวิจยัที่ด าเนินงานโครงการในเบื้องต้นแล้วก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเป็น

ทางการ 

b. ผู้ว่าจ้างจะมหีนังสือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรกรณีการยตุิโครงการหรือยกเลิกโครงการ 

c. สถาบันท าหนังสือตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังผู้ว่าจ้าง 

d.  และผู้ว่าจา้งมีการจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว ้
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2. เหตุสดุวิสยั 

  เหตุสดุวิสยั  หมายความว่าเหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติกด็ี ไม่มีใครจักอาจป้องกันได้แม้ทั้ง
บุคคลผูต้้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น  

เช่น กรณีเกิดอุทกภัยน้ าท่วม เมื่อปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา  ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ  ท าให้นักวิจัย
ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ และท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนนิงาน  ท่ีปรึกษาจึงต้องมีการขอขยายเวลา
สัญญา โดยกล่าวอ้างเหตสุุดวสิัยดงักล่าวได้  เป็นต้น 
      ตามสัญญาจา้งที่ปรึกษา ข้อ 2.7.3  เหตุสุดวิจัย รายละเอียดดังนี้  

          2.7.3 เหตุสุดวิสัย 
     (ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะใหผ้ลพิบัติก็ดี  ไมม่ีใครจัก

อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร อันพึง
คาดหมายได้จากบุคคลน้ันในฐานะเช่นน้ัน 

     (ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ได้ เพราะเหตุสุดวิสัย 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 14 วัน นับแต่เหตุนั้น เกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายที่
ได้รับแจ้งต้องพิจารณาว่ายอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร 
     (ค) ในระหว่างทีม่ีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ใหห้น้าที่และความรบัผิดชอบของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
ระงับลงชั่วคราว เว้นแตจ่ะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อยา่งไรก็ตาม ที่ปรึกษามีสิทธจิะได้รับการขยายเวลาท างาน

ออกไปเทา่กับระยะเวลาที่ต้องเสียไป อันเนื่องจากเหตุสุดวิสยันั้น 
     (ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัตงิาน หรือยินยอมใหม้ีการ

ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 60 วัน นับ
จากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธบิอกเลิกสัญญาได้ โดยส่งค าบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
            2.7.4 พฤติการณ์พิเศษอื่นที่มีผลต่อการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา 
     (ก) ในกรณีที่มีเหตุให้หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยหลักคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงได้อย่างแน่แท้ ที่ปรึกษาสามารถจัดหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน
ทดแทนได้ เมื่อได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างแล้ว 
     (ข) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีเหตุจ าเป็นต้องลดทอนหรือระงับการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ที่ปรึกษาตกลงที่จะยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม 

 
 
 กรณีขอขยายเวลาสัญญา  การด าเนินงานดังนี ้

1. นักวิจัยแจง้ความประสงค์และเหตุผลการขยายเวลา  

2. สถาบันท าหนังสือขออนุมัตขิยายเวลาโครงการถงึผู้ว่าจ้าง 

3. การแจ้งเหตุผลการขยายเวลาตอ้งแจง้ให้ทราบภายใน 14 วัน เช่น ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 

1 ภายในวันที ่30 สิงหาคม 2556  ผู้วจิัยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน (แจ้งล่วงหน้าก่อนครบ

ก าหนด)  และสถาบันจะต้องแจง้ไปยังผูว้่าจ้างภายใน 14 วัน กล่าวคือ หนังสือแจ้งขอขยาย

เวลาจะต้องส่งถงึผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้น 
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 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา   

ตามสัญญาจ้างข้อ 2.8 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษา
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างในส่วนที่ด าเนินงานไปแล้ว โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัตงิานจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญา กับผู้ว่าจ้างได ้

  2.8 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา 
   2.8.1 เมื่อมีการระงับการท างานตามสัญญานีช้ั่วคราว ตามสัญญาข้อ 2.7.1 (ข)  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน

ใหแ้ก่ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามจ านวนเงินที่คู่สัญญาจะไดต้กลงกัน 
   2.8.2  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.7.1 (ก) ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมที่ก าหนดในภาคผนวก ค. ใหแ้ก่ที่ปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏบิัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ใน

กรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจ่ะยดึเงินประกันผลงาน 
   2.8.3  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.7.1 (ข) หรือข้อ 2.7.2  ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้าง  ตามส่วนที่
เป็นธรรมและเหมาะสมที่ก าหนดในภาคผนวก ค. ใหแ้ก่ที่ปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบตัิงานจนถงึวันบอก
เลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ ทั้งหมด รวมทั้งเงินค่าจ้างซึ่งที่ปรึกษาได้ปฏิบตัิ

หน้าที่ไปแล้วแต่ผู้ว่าจ้างยงัมิไดช้ าระให้แกท่ี่ปรึกษาด้วย 
   อย่างไรก็ตาม เงินที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่
ก าหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้ในภายหลัง 
   2.8.4 เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ 2.7.3 (ง) ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามสัดส่วนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมตามที่ก าหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา 
นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมด 
   2.8.5 เมื่อมีการเลิกสัญญาหรือระงับการท างานอันเนื่องมาจากเหตตุามความในข้อ 2.7.4 ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิทีจ่ะพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนตามโครงการน้ีภายใต้เงือ่นไขที่เปล่ียนแปลงไป อันเนือ่งมาจากเหตทุี่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างตน้ในลักษณะทีแ่ตกตา่งไปจากที่ก าหนดในเอกสารสัญญาแนบท้ายสัญญาภาคผนวก ค ได้แต่เพียงฝ่ายเดยีว

ตามทีต่นเองจะเห็นสมควร 
 

 
จากกรณีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.7.1  การบอกเลิกสัญญาหรือใหห้ยุดงานชัว่คราวโดยผู้ว่าจ้าง   

การด าเนินงานดังนี ้
  

a. ผู้ว่าจ้างจะมีการเจรจากับนักวจิยัที่ด าเนินงานโครงการในเบื้องต้นแล้วก่อนทีจ่ะมหีนังสือแจ้ง

เป็นทางการ  

b. ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีการยุติโครงการหรือยกเลิกโครงการ 

c. สถาบันท าหนังสือตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังผูว้่าจ้าง  และใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างส่วน

ที่ด าเนินงานไปแล้ว  

d. นักวิจัยจะต้องท าสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพร้อมหลักฐานเพื่อแนบประกอบกับหนังสือ

แจ้งไปยังผูว้่าจ้าง  

e.  ผู้ว่าจ้างแจ้งผลการพจิารณาประเมินค่างานและมีการจ่ายเงินค่าจ้างตามทีต่กลงกันไว ้  
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1.3 กรณีศึกษา   
ตัวอย่าง การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง 
- หนังสือแจ้งจากผู้วา่จ้างการยติุสัญญาจา้ง 
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- หนังสือแจ้งการยุตสิัญญาจ้างและมีการประเมินค่างาน 
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- หนังสือแจ้งเห็นชอบกับการพจิารณาค่างานจากสถาบันฯแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปยังผู้

ว่าจา้ง  

 
 
 

 สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา   

สาระส าคัญอยู่ในข้อ 3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ (ตั้งแต่ข้อก าหนดการจ้างTOR  
ข้อเสนอและสัญญา ตลอดจนรายงานการศึกษา) ที่ท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญาเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง    และห้ามเปิดเผย ก่อนได้รับอนุญาต 
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3. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา 

  3.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับ
นับถือกันโดยทั่วไป 

   ที่ปรึกษาต้องรายงานข้อมูลหรือความเห็นส่งให้แก่ผูว้่าจ้างเท่าทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วด้วย  
ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด ไมว่่าจะเกิดจากการบอกเลิกสัญญาโดยผู้ว่าจ้างหรือโดยที่ปรึกษาหรือโดย

เหตุสุดวิสัยก็ตาม 
   ที่ปรึกษายอมที่จะปฏิบัติตามความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับและตรวจรับงาน
โครงการ ในกรณีที่ ที่ปรึกษามีความเห็นไม่ตรงกับคณะกรรมการก ากับและตรวจรับงานโครงการ ให้ถือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการก ากับและตรวจรับงานโครงการเป็นที่ยุติ 

  3.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระแก่ที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว  ซึ่งที่
ปรึกษาจะได้รับเกี่ยวกับปฏิบัติงานตามสัญญานี้  ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเล้ียง เงิน
ช่วยเหลือใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือส่ิงตอบแทนใด ๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญานี้ 

  3.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบ าเหน็จ หรือ
ค่านายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการน าส่ิงของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่า
นั้นได ้

  3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบบั ซึ่งทีป่รึกษาได้ท าขึ้นเกีย่วกับสัญญานี้ ให้ตกเป็นของผูว้่าจ้าง บรรดา
เอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษา

จะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ว่าจ้างเมื่อส้ินสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บส าเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่
ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไมไ่ด้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผูว้่าจ้างก่อน 

   รายงานการศึกษาให้เป็นลิขสิทธิ์ของผูว้่าจ้าง ส่วนการเรียบเรียงงานวรรณกรรมอื่นใด  
ซึ่งที่ปรึกษาได้ท าขึ้นและทีไ่ด้น าเสนอต่อสาธารณชนหรือกลุ่มบคุคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยตามสัญญานี้ ให้

ตกเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้ว่าจ้างกับคณะผู้วิจยั  

  3.5 บรรดาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และวสัดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้วา่จ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือ 
ซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาดว้ยทุนทรัพยข์องผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือวา่เป็นกรรมสิทธิข์องผู้ว่าจ้าง
และต้องท าเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ทีป่รึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่าง

เหมาะสมตามระเบยีบของทางราชการ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น 
   เมื่อท างานเสร็จหรือมีการบอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท าบญัชีแสดงรายการเคร่ืองมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามค าส่ังผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดแูล
เคร่ืองมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครองแลว้ต้องคืนเครือ่งมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเส่ือมสภาพตามปกต ิ

4. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

  4.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่ผู้วา่จ้าง และป้องกันมิใหผู้้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดา
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใชจ้า่ยหรือราคา รวมตลอดถึงการเรยีกร้องโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาด

หรือการละเว้นไม่กระท าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของทีป่รึกษา 
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  4.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ  ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
ของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษาน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 
 

2. ใบสั่งจ้าง 
กรณีเป็นใบสั่งจ้าง 

 ผู้ลงนามในใบสั่งจ้าง เป็นผอ.สถาบันวิจยัฯ 

 วันลงนาม  คือ วันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง  

 การเบิกจ่ายงวดเงินตามใบสั่งจ้าง   ซึ่งใบสั่งจ้างจะระบุการจ่ายตามเอกสารแนบกล่าวคือ เอกสารแนบเป็น

ข้อเสนอโครงการและTOR จะตอ้งตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามข้อเสนอโครงการและTORที่แนบกับใบสั่ง

จ้าง 

ตัวอยา่งใบสั่งจา้ง 
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ส าหรับโครงการที่ไม่มีสัญญาจ้าง 

 เป็นโครงการอบรม  บางหน่วยงานที่ไม่มีสัญญาจ้าง  หรือ โครงการตรวจวิเคราะห์

สิ่งแวดล้อม  ที่มีระยะเวลาด าเนินงานสั้น  บางหน่วยงานจะไม่มีสัญญาจ้าง  แต่จะมี

หนังสือแจ้งตอบรับการจัดอบรม หรือ หนังสือแจ้งให้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์   

       กรณีโครงการอบรม หน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งส่งบุคลากรเข้าอบรม หรือผู้ว่าจ้างมีหนังสือตอบตก
ลง     ให้สถาบันวิจัยฯเป็นผู้จดัอบรม 
  กรณีโครงการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานจะมีหนังสือแจ้งตอบรับการให้สถาบันเป็น
ผู้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว  

หากโครงการที่ไม่มีสัญญาจ้าง จะยึดหลัก วันลงนามสัญญามอบหมายให้ด าเนินการ
วิจยัเป็นหลัก โดยจะนับจากวันที่ได้รับหนังสือตอบรับจากกหน่วยงานให้ด าเนินการอบรม 
หรือด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 
 

  ตัวอย่างหนังสือแจ้งโครงการอบรม/สัมมนา 
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ตัวอย่างรายชื่อที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ 
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ภาคผนวก ง. 
สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย 
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สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย 

 เป็นข้อตกลงการด าเนินโครงการวิจัย/ที่ปรึกษา/อบรม ระหว่างสถาบันวิจัยฯ และหัวหน้า

โครงการ   รายละเอียดประกอบด้วย 

◦ เลขที่สัญญา  เลขที่สัญญาจะก าหนดตามปีงบประมาณ  เช่น  1/2556  

◦ 1 คือ ล าดับที่ 

◦ 2556  คือ ปีงบประมาณ 

◦ วันลงนามสัญญามอบหมาย จะต้องตรงกับวันลงนามสัญญาจ้างหรือวันถัดจากวัน     ลง

นามสัญญาจ้าง)  

◦ ผู้มอบหมาย คือ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัย* 

◦ ผู้รับมอบหมาย คือ หัวหน้าโครงการวิจัย 

◦ ชื่อโครงการที่ด าเนินงาน 

◦ ระยะเวลาด าเนินงาน (ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง) 

◦ วงเงินด าเนินการ (มูลค่าตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา) 

◦ ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย  

◦ ข้อตกลงการจ่ายเงินให้ผู้รับมอบหมาย  

◦ การส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง 

◦ การส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อ ภาษาไทยและอังกฤษ จ านวน 2 ชุด ให้กับ

สถาบันก่อนจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

◦ ความรับผิดกรณีผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง/สัญญามอบหมาย กรณีที่หัวหน้าโครงการไม่

ด าเนินงานให้เสร็จตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง 

◦ การบอกเลิกสัญญากรณีที่ผิดสัญญา และการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับมอบหมาย การ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 

◦ ความรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหาย แก่สถาบันและผู้ว่าจ้าง 

◦ การปฏิบัติตามสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สถาบัน)และหน่วยงานผู้

ว่าจ้าง  
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ประเภทสัญญามอบหมาย แบ่งเป็น 

 สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย/ที่ปรึกษา (ค่าธรรมเนียม 10%)   

 สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย/ที่ปรึกษา (ค่าธรรมเนียม 7% 3%) 

 สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย (โครงการอบรม/สัมมนา) 

 สัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย/ที่ปรึกษา (กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์) 

ข้อแตกต่างของสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย คือ เงื่อนไขการส่งมอบงานตามสัญญา
มอบหมาย  ดังนี้ 
ประเภทโครงการหรือ

ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอยีดการส่งมอบงาน 

(งานประสานวิจัย) 

 การแนบไฟล์/เอกสารในหน้า

ปิดโครงการแทนบทคัดย่อ(งาน

ส่งเสริมตลาดวิจัย) 

โครงการอบรม/สัมมนา - รายงานประเมินผลการอบรม  

กรณีไม่มีระบุส่งมอบรายงานประเมินผลในสัญญา 

ต้องส่งมอบ 

- แบบประเมินผลโครงการ(สรุป

การอบรมพร้อมแนบตวัอย่าง

แบบสอบถามการอบรม)  

**แบบประเมินอยูท่ี่ แท็บเอกสารโครงการ 

“แบบฟอร์มรายงานประเมินโครงการอบรม” 

ส าหรับนักวจิัย/ผูว้่าจา้งกรอก** 

- รายงานประเมินผล

การอบรม  

หรือ 

- แบบประเมินผล

โครงการ(สรุปการ

อบรมพร้อมตัวอยา่ง

แบบสอบถาม) 

  

โครงการผลิตสื่อ/เผยแพร่

สื่อ/จัดกิจกรรม 

- ท าแบบChecklist รายละเอียด

งานที่ส่งมอบ (โดยระบุงานตาม

สัญญาจ้าง) และให้จนท.

ประสานเซ็นและหัวหน้าฝ่ายเซน็

ก ากับ 

**อยู่ที่ แทบ็เอกสารโครงการ ชื่อ “แบบฟอร์ม

รับรองการส่งมอบงาน-กรณีไม่มีเลม่รายงาน

(งานผลิตสื่อ/จัดกิจกรรม/พฒันาระบบ IT)” 

- แบบChecklist 

รายละเอยีดงานที่ส่ง

มอบ (ที่มีลายเซ็น

จนท.ประสานและ

หัวหน้างานครบ

เรียบร้อย) 
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ประเภทโครงการหรือ

ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอยีดการส่งมอบงาน 

(งานประสานวิจัย) 

 การแนบไฟล์/เอกสารในหน้าปิด

โครงการแทนบทคัดยอ่(งาน

ส่งเสริมตลาดวิจัย) 

ให้ค าปรึกษาในการตรวจ

วิเคราะห ์

(ตัวอย่าง  โครงการให้

ค าปรึกษาและวิเคราะห์

โครงสร้างสารอินทรีย์/ตรวจ

วิเคราะห์น้ า อากาศ ฝุ่น 

เป็นต้น) 

- รายงานการให้ค าปรึกษาและ

ตรวจวิเคราะห ์

หรือ 

- ส าเนาใบรายงานการตรวจ

วิเคราะห์(เอกสารใบตรวจ

วิเคราะหจ์ากนักวิจยั) 

- รายงานการให้ค าปรึกษา

และตรวจวิเคราะห ์

หรือ 

- ส าเนาใบรายงานการ

ตรวจวิเคราะห ์

จัดท าระบบ/การพัฒนาระบบ/

IT 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (ตาม

สัญญาจ้าง)  

กรณีสัญญาไมม่ีระบุส่งมอบรายงาน  

ส่ิงที่ต้องส่งมอบ 

- ท าแบบChecklist 

รายละเอียดงานที่ส่งมอบ 

(โดยระบุงานตามสัญญาจ้าง) 

และใหจ้นท.ประสานเซ็นและ

หัวหน้าฝ่ายเซ็นก ากับ 

**อยู่ที่ แทบ็เอกสารโครงการ ชื่อ 

“แบบฟอร์มรับรองการส่งมอบงาน-กรณี

ไม่มีเลม่รายงาน(งานผลิตสื่อ/จัดกิจกรรม/

พัฒนาระบบ IT)” 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 

หรือ 

- แบบChecklist 

รายละเอยีดงานที่ส่งมอบ 

(ที่มีลายเซ็นจนท.

ประสานและหัวหน้างาน

ครบเรียบร้อย) 

งานจ้างแปล      เอกสารงานแปลที่อาจารย์ส่งมอบผูว้่าจ้าง - เอกสารงานแปล 

โครงการที่มีการยุติโครงการ

ระหว่างงวด 

    ส่งเล่มรายงานงวดล่าสุด/ต้องบันทึก

Memoในระบบ 

- **รายงานฉบับ

ล่าสุด** 
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การตรวจสอบสัญญามอบหมาย 

 ประเภทสัญญามอบหมาย หากเป็นสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย/ที่ปรึกษา 

(ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยจ่ายให้ต้นสังกัด 7% 3%)  

จะต้องมีเอกสารบันทึกแจ้งน างานผ่านสถาบันวิจัยฯ(บันทึกแจ้งจ่าย 3 %) จากต้นสังกัดของหัวหน้า
โครงการ) 

 บันทึกแจ้งจ่าย 3% จากต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 

บันทึกแจ้งจ่าย 3 % จากต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ หมายถึง บันทึกจากคณะ/หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ที่นักวิจัยเป็นอาจารย์ประจ าในคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ  เช่น รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็น
อาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ดังนั้น บันทึกจะต้องเป็นของคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี  

◦ ผู้ลงนามบันทึกแจ้งน างานผ่านสถาบันวิจัยฯจะต้องเป็นผู้บริหารเท่านั้น เช่น คณบดี

คณะ/ผู้อ านวยการส านักในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แต่ไม่ใช่หัวหน้าโครงการเป็นผู้ลง

นามในบันทึกดังกล่าว 

◦ กรณีหากไม่ใช่สังกัดโดยตรง ต้องแนบหลักฐานการด ารงต าแหน่งใน

หน่วยงาน  กรณีหากหัวหน้าโครงการแจ้งความประสงค์จ่ายให้สังกัดอื่นท่ีด ารง

ต าแหน่งในหน่วยงานนั้นๆ ต้องแนบหลักฐานการด ารงต าแหน่งในหน่วยงานมา

พรอ้มกับบันทึก3% ตัวอย่างเช่น รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช เป็นอาจารย์ประจ าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเป็นกรรมการบริหารงานในส านักทรัพย์สิน มธ.  ได้

แจ้งความประสงค์จ่ายค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัยให้กับส านักทรัพย์สิน มธ. กรณี

ดังกล่าวจะต้องแนบประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารของส านักทรัพย์สินมธ. พร้อมกับ

บันทึกฯ โดยผู้อ านวยการส านักทรัพย์สิน เป็นผู้ลงนามบันทึกดังกล่าว เป็นต้น 
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ตัวอย่างบันทึกแจ้งความประสงค์จ่ายค่าธรรมเนียม(3%) กรณีที่ไม่ใช่สังกัดโดยตรง 
1) บันทึกแจ้งความประสงค์จ่ายค่าธรรมเนียม(3%)  
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2) เอกสารหลักฐานแนบท้ายบันทึก 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการบริหารงานใน 

ส านักทรัพย์สินทางปญัญาบ่มเพาะวสิาหกิจ 

เอกสารแนบท้ายบันทึกจากต้นสังกัด 
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 วันลงนามสัญญามอบหมาย และช่ือผู้มอบหมาย กรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ 

◦ ชื่อผู้มอบหมายไม่ใช่ ผู้อ านวยการสถาบันฯ และจะต้องแนบค าสั่งรักษาราชการแทน   ใน

สัญญามอบหมายทุกครั้ง 

ตัวอย่าง   

 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นวันลงนามสัญญามอบหมาย ซึ่งเป็นช่วงวันที่รักษาราชการแทน
ผอ.ชื่อผู้มอบหมายจึงเป็น เลขานุการสถาบันวิจัยฯ  
 

 วงเงินด าเนินการ อ้างอิงจากงบประมาณในสัญญาจ้างระหว่างสถาบันกับผู้ว่าจ้าง 

การตรวจสอบทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

 ค่าธรรมเนียมบริหารงานวิจัย ทั้งจ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร 

 แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะท างาน (ส าหรับนักวิจัยกรอกรายช่ือคณะผู้ท างานและเงื่อนไขการ

สั่งจ่ายเช็ค (การรับเงินโครงการ)) และระบุชื่อโครงการภาษาอังกฤษ (จนท.ประสานจะต้อง

ติดตามข้อมูลจากนักวิจัย) 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะท างาน 
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ตัวอย่างแบบสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย ค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 
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ตัวอย่างสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย ทีจ่่ายค่าธรรมเนียมบริหารจ่ายให้กับต้นสังกัดร้อยละ 3 

 
ตัวอย่างแบบสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย กรณีการแก้ไขสัญญา 
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ตัวอย่างแบบสัญญามอบหมายให้ด าเนินการวิจัย กรณีที่ค่าเงินสกุลต่างประเทศ 

 
 


