
- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



 ข้อ 5. ผู้รับทุนจะปฏิบตัิตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2539
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีซึ่งก าหนด
ขึ้นใช้ในขณะนี้และจะก าหนดขึ้นใชใ้นภายหน้า

ทั้งน้ี โดยถือว่าระเบียบรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539

 ข้อ 6. การรับเงินอุดหนุนการวิจัยจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขและหลกัเกณฑ์ ดังนี้

(1) ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ตามแบบ จ านวน และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งน้ี หากเป็นโครงการต่อเนื่องให้ส่งผลการวิจัยตั้งแต่เริ่มด าเนินการและแผนท่ี
จะท าการวิจัยต่อไปด้วย

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

(3) ด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาจามโครงการที่ได้รับอนุมัติ

(4) ท าสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากได้รับอนุมัติเงินอุดหนุน
การวิจัยแล้ว

(5) รายงานความก้าวหน้าการวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา



หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. หลักการ
มหาวิทยาลัยจะถือหลักการที่ให้เกียรติและไว้วางใจนักวิจัย โดยจะมอบอ านาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผูใ้ช้ดุลพินิจอนุมัติการใช้จ่ายเงินได้เองตามความ
จ าเป็น และเหมาะสมในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร แต่ต้องมีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกครัง้

2. วิธีการ
2.1  ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเฉพาะของโครงการในช่ือโครงการวิจัยนั้น ๆ และให้ใช้เงื่อนไขผู้มีอ านาจสั่งจ่ายอย่างน้อยสองในสาม ประกอบด้วย คณบดี 

หัวหน้าโครงการ หัวหน้าสถานวิจัย
2.2  การใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ ในกรณีที่จ าเป็นหัวหน้าโครงการสามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณแตล่ะหมวดได้โดยใหถ้ัวจ่าย 

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับ ยกเว้น ค่าจ้างช่ัวคราวและค่าครุภัณฑ์ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ก่อนจึงจะถัวจ่ายกับหมวดอ่ืน ๆ ได้
2.3 การจัดซื้อจัดจ้างทุกครัง้หัวหน้าโครงการต้องด าเนินการดังนี้

2.3.1 เขียนข้อความว่า “ได้รับครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน” ในใบเสร็จรับเงินและลงนามก ากับ
2.3.2 จัดท าบันทึกน าส่งส าเนาใบเสร็จรบัเงินพร้อมใบเสนอราคาในขอ้ 2.3.1 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับครุภัณฑ์ 

พร้อมท้ังแจ้งสถานท่ีตั้งหรือเก็บรักษาครุภัณฑ์นั้นด้วย เพื่อ สถาบันฯ จักได้แจ้งส่วนพัสดุในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไป
2.3.3 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องส่งคืนครุภัณฑ์นั้น ๆ แก่สถาบันฯ หรือหน่วยงานหลัก ยกเว้นในกรณีที่จะใช้ประจ าส านัก

วิชานั้น ๆ หัวหน้าโครงการต้องท าบันทึกขอยืมครุภัณฑ์จากสถาบันฯ ก่อน
ในกรณีที่การจัดซื้อหรอืจัดจา้งมีวงเงินเกินกว่า 50,000- บาท ให้มีคณะกรรมการที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลยัด าเนินการจัดซือ้ และตรวจรับ ชุดละ  
3 คน ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการจะเป็นกรรมการในการจัดซือ้ไม่ได้  แต่เป็นคณะกรรมการตรวจรับได้

2.4 อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนผู้ท างานโครงการให้เป็นไปตามหรือไม่เกนิท่ีระบุไว้ในเอกสารโครงการหรือตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
2.5  การเดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการวิจัยนอกเขตพ้ืนที่ มทส. ต้องขออนุมัติการเดินทางตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกคร้ังโดยระบุว่า 

“เบิกค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง ...... งวดที.่.....ปีงบประมาณ พ.ศ.......”
2.6  ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยแต่ละครั้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานสรุปค่าใช้จ่ายไปด้วยทุกครัง้โดยให้สรุปตามแบบฟอรม์รายงานการใช้

จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้
2.7  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินฝาก หัวหน้าโครงการจะต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบพร้อมทั้งส าเนาสมุดบัญชีหน้าท่ีปรากฏจ านวนเงินท่ีเป็นดอกเบี้ยใน

รายการใช้จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะส่งคืนส่วนนีใ้ห้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
2.8 เงินเหลือจ่ายในแต่ละงวดแต่ละปี สามารถโอนไปสมทบกับงบประมาณของโครงการวิจัยนั้นๆ ในงวดหรือปีต่อไปได้

3.  หลักฐานการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบ
หัวหน้าโครงการต้องจัดเก็บหลักฐานใบเสร็จตา่ง ๆ ให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อมหาวิทยาลัยตอ้งการเรียกตรวจสอบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ
ต้องส่งหลักฐานใบเสร็จทั้งหมดพร้อมรายงานการเงินให้ส่วนการเงินและบัญชีเพื่อเก็บรักษาและตรวจสอบต่อไป

หมายเหตุ; ในกรณีเป็นโครงการวิจัยร่วมในลักษณะสหสาขาวิชา ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงานการบริหารโครงการ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้โดยอนุโลม



การเปิด-ปิดบัญชีโครงการวิจัย
 เปิดบัญชีในนาม มทส.โครงการวิจัย กับธนาคารพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เท่านั้น

 ผู้ร่วมลงนามสั่งจ่าย 2 ใน 3 ท่าน (หัวหน้าโครงการวิจัย  คณบดี หัวหน้าสถานวิจัย)

 ส าเนาสมุดบัญชีประกอบเอกสารหมายเลข 6  ในการท าสัญญา

 สิ้นสุดโครงการวิจัย/ปิดบัญชีโครงการวิจัย 

1. รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

2. น าส่งเงินคงเหลือ(ถ้าม)ี พร้อมดอกเบี้ย โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทออมทรัพย์ 

เลขท่ีบัญชี  707-2-14444-2 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 980-2-83847-0

3. หลักฐานการเงินตามข้อ 1. และ 2. พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร  และน าส่งส่วนการเงินและบัญชี

 แบบฟอร์มการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.sut.ac.th/irdnew/

http://ird.sut.ac.th/irdnew/


 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

(A) งบด าเนินการ

(1) หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ผู้ช่วยวิจัย)

(2) หมวดค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย

(B) งบลงทุน

(3) หมวดค่าครุภัณฑ์



การเปลี่ยนหมวดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

1.  งบด าเนินการ  ระหว่างหมวดค่าตอบแทน(1) และหมวดค่าจ้าง ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย(2)   
โดยไม่เกินวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร และ

2. ระหว่างงบลงทุน(A) และงบด าเนินการ(B) ในวงเงินไมเ่กิน 50,000- บาท 

โดยไม่เกินวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร
หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์ด้วยกันเอง หรืองบด าเนินการไปงบลงทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี

**กรณีใช้เงินข้ามหมวดดังกล่าว 

หัวหน้าโครงการวิจัยท าหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติในการใช้จ่ายเงินข้ามหมวด



หลักฐานการเงินหมวดค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ใช้ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรผู้รับเงิน

ค่าจ้างแรงงาน ใช้ใบส าคัญรับเงิน(ตารางการท างาน) และส าเนาบัตรผู้รับเงิน

*หมายเหตุ : การจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Teaching and research 
assistant : TRA) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ว่าด้วยทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยส าหรับนักศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัยได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย พ.ศ. 2556
ข้อ 5. ให้ผู้ช่วยวิจัยที่มิใช่พนักงานของมหาวิทยาลัยแต่ต้องไปปฏิบัติการวิจัยนอกสถานที่เบิกค่าตอบแทน และ
ค่าท่ีพักจากเงินอุดหนุนการวิจัยได้เท่ากับสิทธิของพนักงานสายปฏิบัติการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2556

หมวดค่าจ้างชั่วคราว
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หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

 ค่าตอบแทน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจ้างจัดท ารายงาน ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  ฯลฯ

หลักฐานการเงินส าหรับค่าตอบแทน  ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรผู้รับเงิน

 ค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง) ค่าโทรศัพท์   ค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ  

- ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก)

การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ค่าใช้สอยอื่นๆ ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน



กรณีเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
(เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้อีก เช่นค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ฯลฯ)

 แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ระบุเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
 ค่าที่พัก ใช้ใบเสร็จรับเงิน พร้อมใบลงทะเบียนการเข้าพัก (Folio)
 ข้อมูลระยะทางกรมทางหลวงที่เดินทางไปปฏิบัติงาน 

http://gisweb.doh.go.th/doh/download (กรณีเหมาจ่าย)
 หรือ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง ในวันที่ที่ระบุในแบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอก

มหาวิทยาลัย (กรณีจ่ายตามที่จ่ายจริง)

กรณีการเดินทางปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย

http://gisweb.doh.go.th/doh/download


กรณีเดินทางโดยใช้รถเช่า
 แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ระบุเดินทางโดยรถเช่า
 แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
 ใบส าคัญรับเงิน และส าเนาบัตรผู้ให้เช่ารถ
 ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จ่ายในระหว่างเดินทางตามที่จ่ายจริง
กรณีรถ มทส.
 แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย  ระบุเดินทางโดยรถ มทส
 แบบรายงานไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
 แบบฟอร์มการขอรถ หน่วยงานขนส่ง มทส.
 ใบส าคัญรับเงินพนักงานขับรถ ตามแบบฟอร์ม หน่วยงานขนส่ง มทส
 ใบเสร็จค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง
หลักฐานการเงิน ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ และการเบิกจ่าย 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*แบบฟอร์มการเงิน http://web.sut.ac.th/eform/

กรณีการเดินทางปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย

http://web.sut.ac.th/eform/


http://gisweb.doh.go.th/doh/download



 การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 50,000- บาท หัวหน้าโครงการวิจัยมีอ านาจอนุมัติได้

 การจัดซื้อหรือจัดจ้างในวงเงินเกิน 50,000- บาท ให้ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

และตรวจรับโดยผู้ร่วมวิจัยในโครงการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

 หลักฐานการเงิน ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด

 วัสดบุางรายการที่มีราคาไม่เกิน 5,000- บาท ให้ถือเป็นวัสดุคงทนถาวร

 กรณีวัสดุ ที่เป็นหนังสือ ให้น าส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ค่าวัสดุ



งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์

 การจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาต่ ากว่า 50,000-. บาท หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้อนุมัติในการจัดซื้อ

 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ราคา 50,000- บาท ขึ้นไป 

คณะกรรมการอย่างน้อย  3 ท่าน ประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าสถานวิจัย หัวหน้า
โครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย(ที่เป็นพนักงาน มทส.) เป็นกรรมการในการด าเนินการจัดซื้อและตรวจ
รับครุภัณฑ์

ทั้งน้ี หัวหน้าโครงการจะเป็นกรรมการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่ได้ แต่เป็นกรรมการตรวจรับได้

 การออกรหัสครุภัณฑ์กับส่วนพัสดุ  ผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นโครงการ

 ครุภัณฑ์โครงการวิจัย ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

หลักฐานการเงินหมวดครุภัณฑ์ 

ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งของ มีลายมือชื่อกรรมการตรวจรับครบทั้ง 3 ท่าน



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลกัฐานการเบิกจ่ายเงนิ พ.ศ.2549

1. ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด
2. เล่มที่  และ เลขที่
3. นามผู้ซื้อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เท่านั้น
4. วัน – เดือน – ปี
5. รายการสินค้า 
6. จ านวนเงิน / จ านวนเงินรวม (Vat)
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
8. ลายมือชื่อผู้รับสินค้า

 หัวหน้าโครงการ หรือ

 ผู้ช่วยวิจัย หรือ

 ผู้ร่วมวิจัย หรือ พนักงาน มทส.

ตามข้อ 1-8 ถ้าไม่ครบถ้วนให้ใช้ใบส าคัญรับเงินประกอบ
อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2549

**กรณีใบเสร็จรับเงินอ้างถึงเลขที่ ใบส่งของ ให้แนบใบส่งของพร้อมมาด้วย เพื่อทราบรายการวัสดุที่สั่งซื้อ





 บัญชีเงินฝากธนาคารโครงการวิจัยไม่มีการเคลื่อนไหว

 หลักฐานการเงินใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ 

 กรณใีบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องรับเงนิอัตโนมัติ 

ใช้ใบส าคัญรับเงินประกอบเพิ่มเติม
 กรณี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการวิจัย ทดลอง 

ใช้ใบส าคัญรับเงิน ระบุเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทดลอง ในโครงการวิจัย.............................

 กรณี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 

ต้องมีหนังสือขออนุมัติเดนิทาง และรายงานการเดินทางประกอบ ตามระเบียบ มทส.

 กรณีการเติมเงินค่าโทรศัพท์โดยผ่านระบบ Internet Banking

 การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรและค่าของที่ระลึก/บัตรก านัลวิทยากรซ้ าซ้อนกันไม่ได้

 ค่าใช้จ่ายสัมมนาวิชาการใน+ต่างประเทศโดยใช้งบส่วนกลาง 

ปัญหาที่พบ (1)



ปัญหาที่พบ (2)

 Software ราคา 20,001- บาทขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนรหัสครุภัณฑ์กับส่วนพัสดุ  และแจ้งอายุ
การท างาน 
 กรณีท่ีหมดอายุการท างานแล้ว หรือต่ออายุการท างานให้แจ้งที่ส่วนพัสดุโดยผ่าน สบวพ. เพื่อตัดบัญชี

 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่วิทยากร เดินทางโดยเครื่องบิน ใบเสร็จแบบใด

 ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง เติมเงินบัตรโทรศัพท์ 

 การจ้างผู้ช่วยวิจัย

 การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยแบบรวดเดียว (การบริหารจัดการเงินโครงการวิจัย)

 การสั่งซื้อวัสดุ/สารเคมี ต่างประเทศ

 ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก 

 กรณีสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์/หนังสือจากต่างประเทศ

 กรณีใช้เงินข้ามหมวด หรือข้ามปีงบประมาณ



 ต้องมีค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ หรือการประชุม
วิชาการในต่างประเทศ บรรจุไว้ในแผนการเงิน

 ค่าใช้จ่ายที่ใช้จากโครงการวิจัย

 ค่าลงทะเบียนในต่างประเทศ

 ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

 ค่าประกันสุขภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักเกณฑ์วิธีการ
และอัตราค่าใช้จ่ายการจัดท าประกันภัย กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
พ.ศ.2557

(ข้อ 1) หากพนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยมีแหล่งทุน
สนับสนุนให้ขอตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าประกันภัยจากแหล่งทุนนั้น 
(ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด)

แนวปฏบิตัิการใชจ้า่ยเงนิโครงการวจิยัในการเสนอผลงาน/ประชมุวชิาการในต่างประเทศ







สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ

jurich@sut.ac.th

โทร 4757/4702


