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คํานํา 
 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีภารกิจ

จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ 
รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิต 
และภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพ่ือการให้บริการด้านคุณภาพและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งน้ี การให้ทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานท่ีมีความร่วมมือหรือการร่วม
ลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ เช่น วิสาหกิจชุมชน SMEs และภาคอุตสาหกรรม เป็นสําคัญ  

บพข. มีความยินดีที่ได้สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานผู้รับทุน ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ต้ังไว้ สามารถนําผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
การทํางานเป็นไปโดยราบร่ืน จึงได้จัดทําเอกสารคู่มือบริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรมข้ึน เพื่อให้
หน่วยงานผู้รับทุนและหัวหน้าโครงการ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ต่างๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย การอธิบายถึงข้ันตอนและกระบวนการต่างๆ ท่ีใช้ใน
การบริหารการเงินและพัสดุของโครงการที่ได้รับทุนจาก บพข. ให้มีความเข้าใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอน 
และกระบวนการทํางาน สิ่งที่พึงคาดหมายได้ รวมทั้งเจตนารมณ์และเหตุผลของการท่ีกําหนดให้มีข้ันตอน
และกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้มีระบบบริหารวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยกลไกสาธารณะ  อันจะทําให้สาธารณชนม่ันใจได้ว่า เงินภาษีอากรที่นํามาใช้ลงทุนวิจัยน้ี จะก่อผลต่อ
สังคมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

           
      หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
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คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
 
เพ่ือให้การดําเนินโครงการวิจัยของหน่วยงานผู้ รับทุน และหัวหน้าโครงการเป็นไปอย่างมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อน และเก็บคู่มือนี้ไว้ใช้ประโยชน์ในระหว่างการ
ดําเนินงานวิจัย และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมายัง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

สําหรับแนวทางบริหารจัดการเงินและพัสดุ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และ
เอ้ือต่อการดําเนินงานของโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยมอบความไว้วางใจ
ให้กับผู้ รับทุนเป็นผู้กํากับดูแลการเงินของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยคํานึงถึง 
“หลักการและเหตุผล ประหยัดและจําเป็น” ภายใต้แผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมี
หลักฐานใช้จ่ายจริง โปร่งใสและตรวจสอบได้  

 
1. การเตรียมตัวก่อนเร่ิมโครงการ 

สัญญาการสนับสนุนทุนวิจัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นบรรทัดฐานใช้อ้างอิงพันธะการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนร่วม 

ผู้รับทุน หัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัย ในส่วนสัญญาจะปรากฏเงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นหากเข้าใจในสัญญา
ตั้งแต่ต้นจะไม่เกิดปัญหาการไม่ทําตามสัญญา สิ่งสําคัญคือข้อตกลงที่ระบุ วัตถุประสงค์ Output และ
ระยะเวลา เพราะเป็นเง่ือนไขที่ทุกฝ่ายให้ความเห็นชอบไว้ และเป็นสิ่งท่ีนักวิจัยต้องทําให้ได้ตามที่ 
ทุกคนคาดหวัง   

ข้อพึงปฏิบัติ โปรดอ่านสัญญาและเอกสารประกอบสัญญาให้เข้าใจว่าตนเองมีพันธะอะไร และ 
ส่งมอบสิ่งท่ีคู่สัญญาคาดหวัง และต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดเง่ือนไขท่ีสําคัญ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ
ที่ให้ทุนร่วม เช่น การรักษาความลับกับผู้ให้ทุน หรือ แนวปฏิบัติทางการเงิน บัญชี และพัสดุ  

 
เม่ือท่านได้รับสัญญาการให้ทุนแล้ว โปรดตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ซ่ึงควรจะประกอบ 

ด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1. หนังสือนําส่งสัญญา   
2. สัญญาการให้ทุนวิจัย จํานวน 2-4 ฉบับ หรือ มากกว่าข้ึนอยู่กับจํานวนคู่สัญญา 

เม่ือท่านได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วนแล้ว โปรดดําเนินการดังต่อไปนี้  
 

ให้ผู้มีอํานาจลงนาม 
กรณี หน่วยงานผู้รับทุน เป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา  

 ผู้ลงนาม ในฐานะผู้รับทุน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องแนบสําเนาคําสั่งแต่งตั้ง  
 ผู้ลงนาม ในฐานะผู้รับทุน เป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจโดยตําแหน่ง ต้องแนบสําเนาคําสั่ง

แต่งตั้ง ท่ีระบุอํานาจหน้าท่ี หรือมีคําสั่งมอบอํานาจ 
 ผู้ลงนาม ในฐานะผู้รับทุน เป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจโดยชื่อ เช่น หัวหน้าโครงการ ต้องแนบ  

o สําเนาคําสั่งแต่งตั้งผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจท่ีมี
การลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง   

o หนังสือมอบอํานาจ (มีการลงนามระหว่างผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบอํานาจ และพยาน) 
และสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง   
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กรณี หน่วยงานผู้ให้ทุนร่วม หรือ ผู้รับทุน เป็นหน่วยงานเอกชน (นิติบุคคล)  
 ผู้ลงนาม ในฐานะผู้ให้ทุนร่วม หรือ ผู้รับทุน ต้องเป็นผู้มีอํานาจลงนาม หรือผู้รับมอบ

อํานาจผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามที่ระบุไว้ในสําเนาหนังสือรับรองของ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง
สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามที่มีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง   

 เอกสารแนบในภาคผนวก 7 ของสัญญา 
o สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์  
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
o สําเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม และพยาน ที่มีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  

 
บพข. จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังหน่วยงานผู้ รับทุน โปรดอ่านและทําความเข้าใจ 

ในสาระสําคัญของสัญญาดังกล่าว ผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาโปรดลงนามในฐานะ “ผู้รับทุน” ในสัญญา
ทุกฉบับ หัวหน้าโครงการโปรดลงนามในสัญญาในฐานะ “หัวหน้าโครงการ” (หรือพยาน) ในสัญญา 
ทุกฉบับ และกรุณาประทับตราหน่วยงาน หรือบริษัทในทุกหน้าของสัญญา และลงนามกํากับบริเวณท่ี
ประทับตรา ผู้ลงนามกํากับในทุกหน้าของสัญญาอาจจะเป็นผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา หัวหน้า
โครงการ หรือ พยาน ก็ได้ (ข้ึนกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานผู้รับทุน) 

ในกรณีที่มีผู้ให้ทุนร่วมจากหน่วยงานอ่ืน ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยโปรดประสานงานกับ 
ผู้ให้ทุนร่วม  เพ่ือดําเนินการเร่ืองของการลงนามในสัญญาทุกฉบับในฐานะ “ผู้ให้ทุนร่วม” พร้อมพยาน 
ผู้ร่วมทุน  

ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมทําวิจัยหลายหน่วยงาน การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่หัวหน้าโครงการ
กําหนด ทั้งนี้ “ผู้รับทุน” อาจทําบันทึกข้อตกลงในการทําวิจัยโครงการที่ได้รับทุน กับหน่วยงานท่ีร่วมทํา
วิจัย ท่ีระบุหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน พร้อมท้ังงบประมาณ และใช้บันทึกข้อตกลงในการโอนเงินให้
หน่วยงานท่ีร่วมทําวิจัย (ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลงในการทํางานวิจัย กรณีมีหน่วยงานวิจัยร่วมหลาย
หน่วยงาน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ) 



คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม บพข.  (20 มกราคม 2564) V.2 6 

บัญชีธนาคารท่ีจะรับเงินโครงการจาก บพข.   
บพข. มีเจตนารมณ์ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ในฐานะ “ผู้รับทุน” รับทราบ

การดําเนินงานในทุกระยะของโครงการ ดังน้ันบัญชีในการรับเงินงวดของโครงการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน่วยงานผู้รับทุน อย่างไรก็ตาม บพข. จะโอนเงินออกจากบัญชีของธนาคารกรุงไทย ดังนั้นเพ่ือลดภาระ
ในการจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ขอให้ “ผู้รับทุน” กรุณาใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย เม่ือ 
“ผู้รับทุน” ได้รับการโอนเงินแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเงินในนามนิติบุคคล ให้แก่ 
บพข.   และต้องเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการโดยเร็ว เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการดําเนินการวิจัย 
ทั้งนี้เพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการจัดทํารายงานการเงินของโครงการ หากหน่วยงานผู้รับทุนไม่มีระบบ 
ที่สามารถจัดทํารายงานการเงินรายโครงการได้ ขอให้นักวิจัยเปิดบัญชีแยกรายโครงการเพ่ือรับเงิน
งบประมาณของโครงการจากต้นสังกัดสําหรับใช้ดําเนินโครงการวิจัย และไม่โอนเงินงบประมาณของ
โครงการเข้าบัญชีส่วนตัว เม่ือมีเงินงบประมาณของโครงการคงเหลือ โครงการจะต้องรายงานให้กับ บพข. 
ทราบและต้องโอนเงินคงเหลือของโครงการคืน บพข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
บพข. 

หมายเหตุ : ถ้า “ผู้รับทุน” ใช้บัญชีรับเงินงวดโครงการที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย หากเงินงวดนั้นๆ 
เกิน 2 ล้านบาท ระบบการโอนเงินจะตัดซอยเงินงวดออกเป็นคร้ังละไม่เกิน 2 ล้านบาทโดยอัตโนมัติ แต่ใน
การออกใบเสร็จรับเงิน “ผู้รับทุน” สามารถใช้ใบเสร็จท่ีเป็นยอดรวมของเงินงวดโครงการงวดนั้นๆ ได้ 

 
บัญชีธนาคารท่ีจะรับโอนเงินจากผู้ให้ทุนร่วมให้ บพข.   
กรณี มีหน่วยงานอ่ืนเช่น บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ให้ทุนร่วมกับ บพข. แก่ “ผู้รับทุน” 

บพข. มีเจตนารมณ์ในการอํานวยความสะดวกให้กับ “ผู้รับทุน” ในการประสานงานและออกใบแจ้งหนี้ใน
การเรียกเก็บเงินงวดกับหน่วยงานให้ทุนร่วม ก่อนส่งเงินงวดต่อให้ “ผู้รับทุน”  

ดังนั้น ให้หน่วยงานผู้ให้ทุนร่วม โอนเงินให้ บพข. ที่ชื่อบัญชี “สํานักงานสภานโยบาย 
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  
162-0-34407-6  ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจามจุรีสแควร์  

เม่ือโอนเงินแล้ว ขอให้แจ้ง บพข. เพื่อออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับเงินต่อไป 
 
การย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ 
หากโครงการเป็นการวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับมนุษย์ โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนระดับสถาบัน (Institutional Review Board) ก่อน
ดําเนินการวิจัย หรือหากโครงการเป็นการวิจัยในสัตว์ทดลองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ระดับสถาบัน (Institutional Review Board) ก่อนดําเนินการ
วิจัยในสัตว์ทดลองดังกล่าว เช่นกัน และต้องจัดส่งสําเนาเอกสารที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบดังกล่าว
ให้แก่ผู้ให้ทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนดําเนินการวิจัยที่มีความเก่ียวข้องกับมนุษย์ หรือ
การวิจัยในสัตว์ทดลองดังกล่าว 

 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อเสนอโครงการท่ีเกิดขึ้นภายหลังทําสัญญา เช่น การเปลี่ยนหมวด

งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ การเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงาน และการส่งมอบ
ผลงาน การขอขยายเวลาโครงการ ให้ทําหนังสือลงนามโดย ผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา (คู่สัญญา) ถึง บพข.  
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ส่วนการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ เช่นผู้ร่วมโครงการ หรือหนังสือนําส่งรายงานความก้าวหน้า  
ให้หัวหน้าโครงการดําเนินการลงนามเองได้  

 
2. การบริหารการเงินและพัสดุ 

 
โดยหลักการ “ผู้รับทุน” และหัวหน้าโครงการมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลระบบการเงิน 

และบัญชีของโครงการให้ถูกต้องเรียบร้อย ต้องคอยตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ ท่ีเก่ียวข้อง 
อยู่เสมอว่าเป็นไปอย่างซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา และไม่มีความไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึน ควรมีการ
ตรวจสอบบัญชีและสถานการณ์ทางการเงินของโครงการทุกเดือน และมีการตรวจสอบโดยไม่กําหนด
ล่วงหน้า (Spot Check) เป็นคร้ังคราว 

หลักการในการใช้จ่ายเงินของโครงการ คือ การมอบความไว้วางใจให้ผู้รับทุนหรือหัวหน้า
โครงการใช้ดุลยพินิจพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งหัวหน้าโครงการจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตาม
สัญญาเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามสัญญาเท่าน้ัน และจะต้องใช้
อย่างประหยัด เหมาะสม ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ตลอดจนจัดเตรียม
หลักฐานการรับและการจ่ายเงินของโครงการวิจัยให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสําหรับการตรวจสอบ  

ในกรณีที่เกิดปัญหาซ่ึงต้องพิจารณาว่าการใช้เงินทุนเพ่ือดําเนินงานภายใต้โครงการของหัวหน้า
โครงการ ผู้ร่วมดําเนินงานโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ บพข. จะจัดประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมดําเนินงานโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทําหน้าที่ประเมินโครงการ และ/
หรือคณะอนุกรรมการแผนงาน เพ่ือหาข้อเท็จจริงด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส ท้ังน้ี บพข. จะเป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของ บพข. ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 

เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานจากเดิม โครงการสามารถเสนอขอปรับค่าใช้จ่ายได้ 
อย่างไรก็ดี การให้ความยืดหยุ่นจะต้องไปควบคู่กับความมีวินัยในการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบได้ 

หัวหน้าโครงการต้องคอยตรวจสอบรายจ่ายแต่ละหมวดของโครงการ และเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้อยู่เสมอ และสอบถามทันทีถ้ามีตัวเลขผิดปกติเกิดข้ึน หรือถ้ารายจ่ายมีแนวโน้มว่าจะ
เกินงบประมาณ 
 
2.1 แนวทางในการบริหารการเงินโครงการวิจัย 

ลักษณะการให้ทุนวิจัยน้ี เป็นการให้ทุนจากหน่วยงานไปสู่หน่วยงาน เพื่อทํางานในโครงการวิจัย 
ดังน้ัน การใช้จ่ายเงินทุนจึงต้องเป็นไปตาม ระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของ “ผู้รับทุน” โดยมีแนวทาง
ในการบริหารการเงิน ดังนี้ 

2.1.1 เอกสารการเงิน และพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” 
2.1.2 การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดจ้างต่างๆ ให้ถือหลักประหยัด เป็นผลดีต่อโครงการ

และเป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” กรณี ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) บพข. 
จะจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ให้ตามราคาจริง ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ บพข. ได้รับหนังสือขอเบิก
จ่ายเงินและใบเสนอราคาจาก “ผู้รับทุน” แล้ว ในเบื้องต้นให้ข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ ตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” 
รวมถึงบันทึกในระบบฐานข้อมูลที่ บพข. กําหนด (จะแจ้งในภายหลัง)  
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2.1.3 การเบิกจ่ายต้องมีหลักฐานครบถ้วนโดยใชใ้บเสร็จรับเงินเป็นหลัก  
 หากร้านค้าหรือนิติบุคคลไม่มีใบเสร็จรับเงินของตนเองให้ใช้ ใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงินได้ โดยให้หัวหน้าโครงการลงนามรับรองในใบรับเงิน (ตัวอย่าง 
ใบเสร็จรับเงินตามเอกสารแนบหมายเลข 2  ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จตาม
เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคล ให้ใช้ใบสําคัญรับเงิน พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้รับเงิน  (ตัวอย่าง ใบสําคัญรับเงินตามเอกสารแนบหมายเลข 4)  

 หากโครงการมีความประสงค์จะเร่ิมโครงการก่อนวันที่ทําสัญญา เน่ืองจากมีกิจกรรม
และค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนก่อนวันที่ทําสัญญา (แต่ต้องหลังโครงการอนุมัติ) ขอให้แจ้ง 
บพข. เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับรองสิทธิและหน้าที่ตั้งแต่วันที่เร่ิมโครงการ (กําหนด
ร่วมกัน) และตกลงให้ใช้ เงื่อนไขในสัญญาน้ีบังคับกับกิจกรรมที่ เกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลานั้นด้วย ซ่ึงจะทําให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วันท่ีมีการรับรอง
สิทธิและหน้าที่  

 
2.1.4 การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของโครงการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการ หรือ

ผู้ท่ีหัวหน้าโครงการมอบหมาย และให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอให้มีการ
สั่งจ่าย ส่วนวิธีการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามตามระเบียบ “ผู้รับทุน”   

2.1.5 การเดินทางเ พ่ือทํางานวิจัยในโครงการ ให้ขออนุ มัติจากต้นสังกัดของนัก วิ จัย 
ผู้ท่ีจะเดินทาง ส่วนอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน”  

2.1.6 ควรจัดให้มีระบบควบคุมยอดค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมหรือโครงการย่อย เพ่ือติดตาม
การใช้จ่ายในเงินแต่ละหมวดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ในกรณีที่จําเป็นหัวหน้าโครงการสามารถ
เพ่ิมหรือลดงบประมาณภายในหมวดค่าใช้สอย หรือหมวดค่าวัสดุได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายการท่ีรับเข้า และเพ่ิมหรือลดงบประมาณข้ามหมวดระหว่างหมวดค่าใช้สอยกับหมวดค่าวัสดุได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณหมวดที่รับเข้า และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณใน
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งนี้ ยกเว้นหมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าอุดหนุน
สถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) ต้องทําหนังสือชี้แจงท่ีลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาของหน่วยงาน
ผู้รับทุน เพ่ือขออนุมัติจาก บพข. ก่อนดําเนินการ  
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2.1.7 จัดทําบัญชีการเงินและเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยเป็นระบบ และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา (ตัวอย่าง การลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามเอกสารแนบหมายเลข 5) 

2.1.8 จัดทํารายงานการเงินเป็นงวดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนวิจัย ท้ังน้ี โดยมีรายละเอียด
ตามที่ บพข. กําหนด (ตัวอย่าง รายงานสรุปการเงิน ตามเอกสารแนบหมายเลข 6)  

2.1.9 กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชน  
 ผู้รับทุนที่เป็นภาคเอกชน ควรมีการจัดทําระเบียบการเงิน ระเบียบการจัดซ้ือของ

บริษัทไว้ รวมถึง (Work Flow) ที่ระบุวิธีการทํางานของบริษัท ผู้ตัดสินใจ และ
เอกสารประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อมสําหรับการตรวจสอบ เช่น ใบสั่งซ้ือ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ควรมีระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย แยกเป็นรายโครงการ เพ่ือความสะดวกในการเก็บ
เอกสารและการตรวจสอบ 

 การสนับสนุน In Cash ของภาคเอกชน :  
o กรณีภาคเอกชนเป็นผู้ให้ทุนร่วม  In cash เป็นเงินสนับสนุนที่ผู้ให้ทุนร่วม โอน

เข้า บพข. เพ่ือส่งต่อให้ผู้รับทุน ในกรณีที่ภาคเอกชนมีความประสงค์จะโอน
เงินให้ผู้รับทุนโดยตรง จะต้องมีการตกลงกันก่อนทําสัญญาให้ทุน เนื่องจาก
เงื่อนไขนี้จะถูกระบุไว้ในสัญญาให้ทุน และ บพข. จะโอนเงินให้กับผู้ รับทุน 
ต่อเม่ือได้รับหลักฐานการโอนเงินจากผู้ให้ทุนร่วมให้กับผู้ รับทุนแล้ว และ
หัวหน้าโครงการจะต้องประสานกับต้นสังกัดเพื่อดําเนินการจัดทําใบแจ้งหน้ี
ให้กับภาคเอกชน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้ภาคเอกชน 

o กรณีภาคเอกชนเป็น ผู้ รับทุน  In cash หมายถึงเ งินสําหรับทํา วิ จัย ท่ี
ภาคเอกชนได้จ่ายจริง ดังน้ันต้องมีใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ และหลักฐานอ่ืนๆ 
ท่ีแสดงว่าได้มีการใช้จ่ายเงินส่วนนี้เพื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุน   

 การสนับสนุน in kind ของภาคเอกชน : In Kind ไม่ใช่งบลงทุนของผู้ให้ทุนร่วม  /
ผู้รับทุนภาคเอกชน แต่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู้ให้ทุนร่วม /ผู้รับทุนภาคเอกชนจ่ายจริง โดย
ไม่ได้โอนเงินให้ บพข. หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ของบริษัทเอง 
เช่นค่าวิเคราะห์ทดสอบ ค่าจัดซ้ือของ ค่าใช้อุปกรณ์เคร่ืองจักร ซ่ึงต้องตีมูลค่าเป็น
ตัว เ งิน  ต้องแสดงวิ ธีการคํานวณค่าใช้ จ่าย ท่ีบ ริ ษัทคิดเป็น in kind อย่ าง
สมเหตุสมผล เช่น การคิด in kind หมวดวิเคราะห์ทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือของ
บริษัทเอง ควรมีราคาตลาดของค่าวิเคราะห์ทดสอบนั้นๆ เป็นตัวเทียบ หรือการใช้
อุปกรณ์ เคร่ือง จักรของบริษัท ควรคิดเทียบเป็นค่าเช่าใช้  หากมีการจ้าง
บุคคลภายนอกมาช่วยในโครงการ ควรคํานวณเป็น FTE (สัดส่วนภาระงาน) เป็นต้น  

    ตัวอย่าง การคํานวณค่าใช้เคร่ืองจักรและค่าแรงงาน  
o ค่าใช้เคร่ืองจักร : เคร่ืองอัดร้อน เวลาท่ีใช้ทดลองในโครงการ 50 ชม. มูลค่าเคร่ือง 

500,000 บาท อายุเคร่ือง 10,000 ชม. (หมายถึงอายุที่ใช้คิดค่าเสื่อมราคา ไม่ใช่
ความเก่าของเคร่ือง)  

  มูลค่า  in-kind            =   
000,10

50000,500 x   =  2,500  บาท 
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o ค่าคนงานช่วยเตรียมวัสดุ : เวลาท่ีให้ทํางาน 10 วัน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 
  มูลค่า in-kind    15,000 x 

20

10      = 7,500  บาท 

หมายเหตุ  ในที่น้ีใช้ตัวหารในการคํานวณคือ 20 วัน (คิดโดยเฉลี่ย 1 เดือน
ทํางาน 4 สัปดาห์ ประมาณ 20 วัน) ท้ังน้ีบางเดือนอาจทํางานมากกว่า 20 วัน 
และบางเดือนทํางานน้อยกว่า 20 วัน เนื่องจากมีวันหยุดราชการตรงกับวันทํา
การด้วย ดังนั้นจึงขอใช้ตัวหารท่ี 20 วันโดยเฉลี่ย         

 ต้องส่งรายงานบัญชี รายรับ-รายจ่าย ตามมาตรฐานทางบัญชีและต้องมีการตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 
2.2 เกณฑ์ในการใช้จ่ายเงิน 

การแบ่งรายจ่ายออกเป็นหมวดต่างๆ ดังท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี ก็เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
หลักฐานและลงบัญชี และเพื่อให้เข้าใจตรงกันในเวลาสื่อสารและติดตามการใช้จ่ายเงินของโครงการ  
แต่ไม่ใช่เร่ืองร้ายแรงหากมีการลงบัญชีผิดหมวดโดยไม่เจตนา ตราบใดที่มีเอกสารครบถ้วนและชี้แจงได้ 

การบันทึกลงบัญชีโครงการ ให้บันทึกตามรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง แม้ว่ารายการจ่ายจริงที่เกิดข้ึน
จะเปลี่ยนแปลงไปจากงบประมาณท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญาเกินกว่าร้อยละ 15 (ข้ามหมวด) หรือ ร้อยละ 
20 (ในหมวดเดียวกัน)  ให้หัวหน้าโครงการทําหนังสือลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา (คู่สัญญา) ชี้แจง
เหตุผล และขออนุมัติปรับโอนงบประมาณข้ามหมวดต่อ บพข. (ไม่ควรทําการเปลี่ยนใบเสร็จไปลงหมวดอ่ืน 
หรือ หาวิธีการหลีกเลี่ยงอ่ืนๆ) 

 
2.2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2.1.1 ค่าตอบแทนนักวิจัย 
 ค่าตอบแทนนักวิจัยจะเบิกจ่ายตามอัตราและจํานวนเงินที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการท่ี

แนบท้ายสัญญารับทุน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหมวดค่าตอบแทนต้องได้รับอนุมัติจาก บพข. ก่อน
ดําเนินการ 

  ค่าตอบแทนนักวิจัยโดยปกติจะจ่ายเป็นรายเดือน ในช่วงเวลาท่ีนักวิจัยผู้นั้นมีงานท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการอยู่ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ และไม่ตลอดระยะเวลาของโครงการก็ได้ (ในบางโครงการมี
นักวิจัยหลายสาขา ซ่ึงหมุนเวียนกันเข้ามาทํางานกับโครงการเป็นเฉพาะบางช่วง ตามแผนงานที่กําหนด) 

 หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยเป็นงวดๆ แทนการจ่ายรายเดือนก็
ได้ โดยจ่ายเป็นก้อนตามงานที่เสร็จแต่ละงวด เช่น เม่ือส่งรายงานความก้าวหน้าเฉพาะส่วนของตนแล้ว 
ทุก 3-6 เดือน โดย ตกลงกับผู้ร่วมวิจัยไว้ก่อนล่วงหน้า 

 ค่าตอบแทนนักวิจัยควรหยุดจ่ายชั่วคราว ถ้านักวิจัยผู้น้ันไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นเวลาเกิน
กว่า 30 วัน เช่น ไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศในเร่ืองซ่ึงมิได้เก่ียวข้องกับโครงการโดยตรง หรือ ไปศึกษา
ต่อ หรือ หยุดปฏิบัติงานในโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือเม่ือนักวิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามท่ีได้ตกลงกันไว้ 
(ไม่มีผลงานและ/หรือไม่มีรายงานความก้าวหน้าที่มีคุณภาพ) การวินิจฉัยว่าควรจะหยุดจ่ายค่าตอบแทน
หรือไม่อย่างไร ให้อยู่ดุลยพินิจของ “ผู้รับทุน”และหัวหน้าโครงการ และหากมีเงินค่าตอบแทนที่เหลืออยู่
ให้รายงานต่อ บพข.  
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2.2.1.2 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
  การให้ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาควรจ่ายเป็น คน-วัน (Man-day) ตามงานท่ีทําจริงในทุก

เดือน เช่น เม่ือมาประชุมร่วมกับโครงการทุกเดือน กรณีท่ีจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายคร้ังท่ีมาให้คําปรึกษา 
หรือเม่ือทํางานบางชิ้นให้กับโครงการสําเร็จจะใช้งบประมาณในหมวดค่าใช้สอย  

 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาน้ี ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบ้ียเลี้ยง ที่พัก ฯลฯ ของที่ปรึกษา 
ซ่ึงโครงการจะต้องจ่ายให้ต่างหากโดยใช้งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 

2.2.2 หมวดค่าจ้าง 
 หมายถึง เงินเดือนลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่โครงการจ้าง (ท้ัง Full-time และ Part-time) 

ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได้ โดยค่าจ้างแตกต่างจากค่าใช้สอย ตรงที่ค่าจ้างจะจ่ายโดยใช้ เวลา 
เป็นฐาน (Time-based) เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ส่วนค่าใช้สอยน้ันจะจ่ายโดยใช้ ชิ้นงาน เป็นฐาน  
(Task-based)  คือการเหมาจ่ายเป็นชิ้นงานเม่ือทําเสร็จ โดยไม่คํานึงถึงว่างานนั้นเสร็จเร็วหรือช้ากว่าท่ี
ประมาณการ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าจัดทํารายงาน โดยมีหัวหน้าโครงการลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงิน 
   ทั้งนี้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายให้กับลูกจ้างได้หรือจะจ่ายเป็นค่า
ประกันสุขภาพ (แล้วแต่กรณี) โดยค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบ้ียประกันสังคมหรือค่าประกันสุขภาพให้อยู่ใน
หมวดค่าใช้สอย 

 ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดีและหัวหน้าโครงการมีความประสงค์จะจ้างต่อเน่ือง (เฉพาะ
โครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) หัวหน้าโครงการสามารถเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างได้ 
โดยมีอัตราเงินเดือนเพ่ิมเฉลี่ยไม่เกิน 7% ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือนสามารถทําได้เฉพาะในกรณีข้ึนสัญญา
ใหม่และมีการระบุไว้ในสัญญารับทุนตั้งแต่ต้น 

 นิสิตนักศึกษาที่ช่วยงานในโครงการ หัวหน้าโครงการอาจพิจารณาจ้างเป็นช่วงๆ ตาม
ระยะเวลาที่ทํางาน หรือจ้างเป็นรายเดือนก็ได้ หากจ้างเป็นรายเดือนให้ใช้เกณฑ์ตามวุฒิข้ันสุดท้ายเป็น
อัตราเงินเดือนเต็มคูณด้วยสัดส่วนของเวลาการจ้าง เช่น หน่ึงในสี่ หนึ่งในสาม หรือคร่ึงหน่ึงของเวลา
ทํางาน ตามดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ นิสิตนักศึกษาท่ียังมี Course work อยู่ ไม่ควรคิดเวลาการจ้าง
เกินคร่ึงหน่ึงของเวลาเต็ม นิสิตนักศึกษาที่เรียน Course work ครบแล้ว และทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
สามารถจ้างในสัดส่วนเวลาที่สูงกว่านี้ได้ 

  นักวิจัยท่ีได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างแล้ว ไม่มีค่าล่วงเวลา 
 
หมายเหตุ :  

1. หมวดค่าตอบแทนและค่าจ้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องทําหนังสือจาก “ผู้รับทุน” เพื่อขอ
อนุมัติจาก บพข. ก่อน และไม่โอนย้ายเงินจากหมวดอ่ืนๆ มายังหมวดค่าตอบแทนหรือหมวดค่าจ้าง 
ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานวิจัย ซ่ึงส่งผลให้มีผู้ร่วมงานเพิ่มข้ึนหรือปริมาณงานเพ่ิมข้ึน โดย
จะต้องได้รับการอนุมัติจาก บพข. ก่อนดําเนินการ 

2. ในการรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในโครงการ ห้ามมิให้มีการลงนามรับเงินแทนกัน  
3. นักวิจัยและบุคลากรในโครงการที่ได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้าง จากโครงการวิจัยภายใต้เงิน

สนับสนุนทุนวิจัยของ บพข. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่จะต้องแจ้งและเสียภาษีเงินได้ใน
ส่วนน้ันตามกฎหมาย  
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2.2.3 หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ สําหรับใช้งานในโครงการ

ตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนาน หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน และรวมท้ังส่ิงของท่ีมี
ลักษณะการใช้งานยาวนาน ตัวอย่างเช่น อะไหล่เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

 วัสดุที่มีราคาสูง เช่น อัญมณี โลหะมีค่า ซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเพื่อใช้ในการทดลอง ต้องมี
ทะเบียนวัสดุเฉพาะ ซ่ึงระบุข้อมูลของวัสดุที่จัดซ้ือแต่ละคร้ัง เช่น นํ้าหนัก ลักษณะรูป
ถ่าย จํานวน สี และอ่ืนๆ และหัวหน้าโครงการลงนามรับรอง (ในกรณีมูลค่าไม่เกิน 
50,000 บาท) หรือกรรมการ 3 คน ลงนามรับรอง (ในกรณีมูลค่าเกิน 50,000 บาท) 
และเม่ือสิ้นสุดโครงการ จะต้องจําหน่ายวัสดุเหล่าน้ีเพ่ือคืนเงินให้กับ บพข. เว้นแต่
จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

  และรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ด้วย 
1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 

20,000 บาท  
3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ  
4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น  
5) รายจ่ายสําหรับสัตว์ทดลอง (เช่นหนู กระต่าย) ท่ีต้องจัดหามาเพื่อการวิจัยใน

ลักษณะของการทดสอบในสัตว์ หลังการวิจัยแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ 
  เกณฑ์ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” 
 
2.2.4 หมวดค่าใช้สอย 
 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ือบริการต่างๆ ค่าจ้างในลักษณะท่ีเป็นงานเหมาต่อชิ้นงาน และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับทุน 
2.2.4.1 ค่าจ้างในลักษณะท่ีเป็นงานเหมาต่อชิ้นงาน เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้าง

ทําอุปกรณ์หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจ้างในการจัดทําต้นแบบ ค่าจ้างบรรทุกของ ค่าเช่ารถ ฯลฯ  
 ค่าจ้างเหมาบริการเช่นนี้ ต้องมีผู้ตรวจรับงานก่อนจ่ายเงิน ซ่ึงโดยปกติจะเป็นหัวหน้า

โครงการ นักวิจัย หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน ลงนามตรวจรับงานในใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน  
2.2.4.2 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ หรือค่าประกันสังคม 

  จ่ายเพ่ือทําประกันอุบัติเหตุให้ทีมวิจัย ที่มีหน้าที่ออกปฏิบัติงานภาคสนามเป็นประจํา 
หรือที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติงานวิจัย ในวงเงินคนละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

  ค่าประกันสังคมหรือค่าประกันสุขภาพสําหรับผู้ช่วยนักวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบของ
หน่วยงานผู้รับทุน 

 2.2.4.3 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้ตอบแบบสอบถามหรืออาสาสมัคร ค่าเดินทาง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ค่าวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งนี้ขอให้แจกแจงรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงาน  
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 โดยปกติไม่มีเบ้ียประชุมสําหรับนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมงานของโครงการ ในกรณีท่ี
ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนต้องเดินทางมาจากสถานที่ห่างไกล ให้พิจารณาจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง (ตาม
จ่ายจริง) และเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราที่กําหนดของ “ผู้รับทุน” หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีโครงการเชิญเข้า
ร่วมประชุม จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะค่าประเมินหรือค่าที่ปรึกษา แต่ไม่ใช่เบี้ยประชุม  

 
2.2.5 หมวดค่าครุภัณฑ ์

บพข. มีเจตนารมณ์ ในการให้ครุภัณฑ์ที่จัดหามาใช้ในการดําเนินงานโครงการโดยใช้
เงินทุนของ บพข. ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้รับทุน” เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นหนังสือเป็นอย่างอ่ืน 
ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ “ผู้รับทุน” ที่จะดําเนินการจัดหา รวมถึงการดูแลรักษาให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้งาน 

 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อซ้ือ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีข้ึนไป และมีราคาหน่วย
หน่ึง หรือชุดหน่ึงมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท (ยกเว้นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอลแม้จะมีมูลค่าไม่
ถึง 10,000 บาท ก็ให้ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ ด้วยเช่นกัน) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงต้องชําระพร้อมกับ
ค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง ฯลฯ  

 ประเภทครุภัณฑ์ แบ่งตามลักษณะ การจัดการเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1) ประเภท ก. ครุภัณฑ์เฉพาะ : ครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายกลุ่มนี้ คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์อ่ืนๆ  

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับงานวิจัยและทดลองจําเพาะ เช่น  
 ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ห้องทดลอง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ  
 ครุภัณฑ์ด้านการเกษตร เพ่ือใช้ ในการทดลองและการวิจัย เช่น ปศุสัตว์   

(โค กระบือ ม้า ฯลฯ ท่ีจัดหามาเพื่อการวิจัย และเม่ือสิ้นสุดงานวิจัยยังคงใช้
ประโยชน์จากสัตว์ดังกล่าวได้) เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองผสมยาคลุกเมล็ดพันธ์ุ ตู้เก็บ
เมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ  

 ครุภัณฑ์วิจัยด้านอุตสาหกรรม  เช่น เคร่ืองจักรกลต่างๆ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆท่ี
นํามาประกอบเป็นเคร่ืองต้นแบบ เม่ือสิ้นสุดโครงการ เคร่ืองต้นแบบถือเป็น 
Output ของงานวิจัย หากต้นแบบนั้นนักวิจัยประกอบเองให้จัดซ้ือ-จัดจ้างตาม
สภาพสิ่งของ ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือ วัสดุ แต่กรณีนักวิจัยออกแบบต้นแบบเองและ
จ้างหน่วยงานอ่ืนประกอบหรือจัดทํา ให้ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นหมวดค่าจ้างในการ
จัดทําต้นแบบ  โดยให้รวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง ไว้ในใบเสร็จเดียว 

2) ประเภท ข. ครุภัณฑ์ทั่วไป : บพข. มีเจตนารมณ์สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํา
โครงการวิจัยเท่าน้ัน ดังนั้นครุภัณฑ์ท่ีเป็น เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สํานักงาน ควรเป็นครุภัณฑ์ที่หน่วยงาน
จัดหาให้  
 
หมายเหตุ : 

1. การจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” หลังจากโครงการทําการตรวจรับครุภัณฑ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดทําบัญชีคุมทรัพย์สินหรือทะเบียนแสดงรายการครุภัณฑ์ไว้และรายงานให้ 
บพข. ทราบด้วย รวมถึงรายงานในระบบฐานข้อมูลกลางด้วย (แจ้งภายหลัง) 
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2. ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) บพข.จะจ่ายให้ตามราคาจริง ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ บพข. ได้รับหนังสือขอเบิกจ่ายเงินและใบเสนอราคาจากผู้รับทุนแล้ว 

3. ค่าครุภัณฑ์ให้รวมรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
แล้ว 
 

ข้อแนะนําเพ่ิมเติม 
1. อนุมัติครุภัณฑ์เป็นรายการตามความจําเป็นเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น การซ้ือครุภัณฑ์ควรซ้ือ

เฉพาะรายการท่ีจําเป็นต้องใช้จริงในขณะน้ันเท่านั้น รายการใดที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้หรือยังไม่แน่ใจ
ว่าจะต้องใช้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะได้มาจากแหล่งอ่ืน เช่นงบประมาณปกติ ควรชะลอไว้ก่อน 

2. หัวหน้าโครงการไม่สามารถทําการปรับเปลี่ยนงบประมาณและรายการครุภัณฑ์ที่ระบุในข้อเสนอ
โครงการแนบท้ายสัญญาได้ (ไม่ถัวเฉล่ีย) ยกเว้นมีเหตุจําเป็นให้ทําหนังสือจากต้นสังกัดชี้แจงสาเหตุ
เพื่อขออนุมัติจาก บพข. เม่ือได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะปรับเปลี่ยนงบประมาณและรายการหมวดนี้ได้ 

3. ครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือจากต่างประเทศ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินท่ีออกโดยผู้ขายในต่างประเทศ หรือ 
Proforma invoice ได้ โดยให้เบิกจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ทางธนาคารเรียกเก็บ และต้องมี
หลักฐานแสดงไว้ด้วย 

4. ครุภัณฑ์เพื่อการดําเนินโครงการเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้รับทุน เม่ือสิ้นสุดโครงการแล้ว ให้หัวหน้า
โครงการรายงานสรุปรายการและสภาพครุภัณฑ์ของโครงการให้ บพข. ทราบ  

5. ถ้ามีการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ เช่นให้บริการ รายได้จากการให้บริการให้เป็นของผู้รับทุน แต่ให้
แจ้งในรายงานความก้าวหน้า  

6. กรณีครุภัณฑ์ที่ จัดซ้ือด้วยงบประมาณโครงการท่ีภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมสมทบ
งบประมาณบางส่วน กรรมสิทธ์ิในครุภัณฑ์ให้ทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ระหว่างผู้รับทุน 
และผู้ให้ทุนร่วม ทั้งนี้หากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีร่วมสมทบงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ มี
ความประสงค์จะเป็นเจ้าของครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องสนับสนุนค่าครุภัณฑ์น้ัน เป็น in cash ไม่น้อย
กว่า 50% 

 
2.2.6 ค่าบํารุงสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ) 
 เป็นค่าบํารุงเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน ซ่ึงจัดสรรให้แก่

หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยในโครงการ เป็นจํานวนรวมไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของงบดําเนินการ
โครงการ (ไม่รวมหมวดครุภัณฑ์) การเบิกจ่ายจะจ่ายพร้อมงบดําเนินการตามการจ่ายเงินงวดปกติของ
โครงการ และงวดสุดท้ายจะจ่ายส่วนที่เหลือเม่ือสิ้นสุดโครงการ โดยได้รับผลงานสมบูรณ์ตามสัญญา และ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามสัญญา 

หากโครงการมีผู้ร่วมโครงการจากหลายสถาบันหรือหลายหน่วยงาน การจ่ายเงินดังกล่าว
จะจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการเท่านั้น นอกจากจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเม่ือรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของงบดําเนินการโครงการ 

 เงินค่าบํารุงสถาบันนี้ ให้ใช้ในกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยให้กับสถาบัน เช่น การพัฒนาบุคลากรเชิงวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว การปรับปรุงสถานที่และ
อุปกรณ์ การสอนหรือการวิจัย หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ และค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น การจัดสรรเงินค่าบํารุงสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบของ “ผู้รับทุน” 
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โครงการวิจัยที่มีงบประมาณรวมมากกว่า 10 ล้านบาท บพข. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาค่าบํารุงสถาบันเป็นกรณีพิเศษ ตามลักษณะของโครงการ 

 
3. แนวทางการจัดทํารายงานการเงิน  

3.1 การเก็บหลักฐาน  
ให้จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ และหลักฐานประกอบรายการ

จ่ายเงินอ่ืนเรียงลําดับตามวันท่ี ท้ังน้ี เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสาร และสะดวกต่อการ
ตรวจสอบภายหลัง 

 
3.2 การจัดทํารายงานการเงิน  

รายงานการเงินที่โครงการเสนอต่อ บพข. จะต้องประกอบด้วย ข้อมูลที่ครบถ้วนพอสําหรับการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ (Budget) 
 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน (Actual Expenditures) 
 เงินที่ได้รับและเงินคงเหลือ (Cash Flow) 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในงวดต่อไป (Estimated Expenditures) 
 ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ทุกหน้า 

 
การจัดทํารายงานการเงิน ประกอบด้วยเอกสารดังนี้  
เอกสารสรุปรายงานการเงินรอบ 6 เดือน เป็นการแสดงยอดรายรับ-รายจ่าย-เงินคงเหลือของ

งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละงวดให้ บพข. ทราบ รวมถึงประมาณการเงินในงวดต่อไป (เอกสารแนบ
หมายเลข 6) 

ค่าใช้จ่ายประมาณการน้ี จะต้องรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนใหม่ และค่าใช้จ่ายที่เป็นหน้ีผูกพัน
มาจากงวดก่อนด้วย เช่น สั่งของไว้แล้วแต่ยังไม่มาถึง จึงยังไม่ได้จ่ายเงิน ก็ต้องถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูกพัน
ไว้แล้ว (Committed expenditures) ต้องรวมในประมาณการค่าใช้จ่ายในงวดต่อไปด้วย 
หมายเหตุ :  ในแต่ละงวดหากมีการจ่ายเงินบางหมวดเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้มาก (มากกว่า 20% ของ
งบประมาณในหมวดน้ันๆ) หัวหน้าโครงการจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนไว้ในรายงานการเงินด้วย 

 
4. ปรับแผนและปรับงบประมาณ 

ภายหลังจากที่ได้ดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว หากหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยหรือ บพข. 
มีความเห็นว่าแผนงานที่วางไว้เดิมไม่น่าจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ 
สามารถดําเนินการพิจารณาแผนงานใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
เดิมและระบุอยู่ในสัญญา ในกรณีท่ีทางโครงการขอปรับเปลี่ยนแผนงานสามารถทําได้ โดยทําหนังสือจาก
ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการนําเสนอเร่ืองขออนุมัติมายัง บพข. พร้อมท้ังให้เหตุผล และนําเสนอแผนงาน
ใหม่เพ่ือทดแทนแผนงานเดิม ทั้งน้ีหากจําเป็นต้องมีการปรับแผนงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน 
ก็ให้ดําเนินการได้ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมเป็นหลัก บพข. จะเสนอคณะอนุกรรมการแผนงาน (เฉพาะ
กลุ่ม) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม หากได้รับอนุมัติแล้ว ก็สามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานใหม่ได้ 
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ในกรณีที่ บพข. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนแผนงานโดยท่ีโครงการยัง
ไม่ได้ร้องขอ บพข. จะหารือกับโครงการเป็นกรณีไป 

 
5. แนวทางการบริหารทีมวิจัย 

ความสามารถในการบริหารทีมงานเป็นความสามารถเฉพาะส่วนบุคคล ซ่ึงไม่มีข้อยึดถือปฏิบัติ 
หรือแนวทางบริหารที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามหัวหน้าโครงการเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมการดําเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผน ดังน้ัน หน้าที่ของหัวหน้าโครงการจึงจัดอยู่ในระดับของผู้บริหารโครงการซ่ึงมี
บทบาทท้ังในแง่ของการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน เช่น หัวหน้าโครงการสามารถระงับการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการได้ ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็นต้น ดังน้ันการปฏิบัติตนของหัวหน้า
โครงการจึงควรยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและได้ผล 

การสื่อสารภายในทีมวิจัย เป็นกลไกที่สําคัญ จึงควรมีการปรึกษาหารือหรือประชุม ร่วมกันเป็น
ระยะๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน รวมทั้งเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้ดีข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้ร่วมงานหลายคน  

ผู้ร่วมทีมวิจัย นอกจากจะเป็นนักวิจัยด้วยกันแล้วในหลายกรณียังมีผู้ช่วยนักวิจัย ได้แก่ นิสิต 
นักศึกษาหรือลูกจ้างในโครงการซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีควรได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้การทําวิจัยที่มีคุณภาพจาก
หัวหน้าโครงการและทีมงานคนอ่ืนๆ การเปิดโอกาสให้นักวิจัยในทีมงานได้เรียนรู้ และรับผิดชอบงาน ใน
ภาระหน้าท่ีของตนเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง 

           
6. การขอขยายเวลา 

เม่ือโครงการได้ดําเนินมาระยะหนึ่งแล้ว และหัวหน้าโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือความ
ควบคุม และเห็นว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีทําให้โครงการไม่สามารถเสร็จทันตามสัญญาได้ ขอให้ทํา
หนังสือจากต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามจําเป็นพร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ หากเหตุผลดังกล่าวหนักแน่นเพียงพอ บพข. จะเสนอผู้มีอํานาจในการอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ
พิจารณาขยายเวลาของสัญญาออกไปได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะของโครงการ และไม่จัดว่าโครงการ
ดังกล่าวล่าช้าหรือผิดสัญญา รวมทั้งกําหนดเวลาสิ้นสุดสัญญา จะเปลี่ยนแปลงไปตามกําหนดใหม่ที่ได้รับ
อนุมัติ ให้ขยายเวลา 

การดําเนินงานในช่วงเวลาของการขยายเวลาน้ัน บพข. จะไม่มีการเพ่ิมงบประมาณนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้เดิม  

ในกรณีท่ีนักวิจัยไม่สามารถให้เหตุผลที่มีน้ําหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าความล่าช้าน้ันเกิดจาก เหตุ
สุดวิสัยหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจทําให้การขยายเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ ในกรณีน้ีนักวิจัย 
จะต้องดําเนินการให้ได้ตามแผนเดิมท่ีวางไว้และส่งงานตามกําหนดเดิม หากไม่สามารถดําเนินการได้ตาม
กําหนด จะมีผลทําให้สถานะของโครงการเปลี่ยนเป็นล่าช้าหรือผิดสัญญา 

การทําเร่ืองขออนุมัติขยายเวลาควรทําก่อนกําหนดวันสิ้นสุดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาอย่าง
น้อย 1 เดือน การปล่อยให้โครงการอยู่ในสถานะล่าช้าหรือผิดสัญญา ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่หัวหน้า
โครงการไม่ได้ขอทําเร่ือง ขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของโครงการ และเงิน
ค่าบํารุงสถาบันงวดสุดท้าย ดังน้ัน จึงควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวข้ึน  

(ก) หากผู้รับทุนส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ และส่ิงส่งมอบตามข้อ 1.2  ของภาคผนวก 4 
ของสัญญา ภายในระยะเวลาที่กําหนด (90 วันหลังสิ้นสุดโครงการ) บพข. จะจ่ายเงินทุนงวดสุดท้ายให้กับ
ผู้รับทุนเต็มจํานวน 
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(ข) หากผู้รับทุนส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ และส่ิงส่งมอบตามข้อ 1.2  ของภาคผนวก 4 
ของสัญญา ล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนด (90 วันหลังสิ้นสุดโครงการ) แต่ไม่เกิน 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) 
วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการตามสัญญาให้ทุน ให้ถือว่าผู้รับทุนส่ง
งานล่าช้า ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนลดเงินทุนงวดสุดท้ายลงคร่ึงหน่ึง 

(ค) หากผู้รับทุนส่งมอบ รายงานฉบับสมบูรณ์ และส่ิงส่งมอบตามข้อ 1.2  ของภาคผนวก 4 
ของสัญญา ล่าช้า 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการตามสัญญาให้ทุน ให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนระงับการจ่ายเงินทุนงวด
สุดท้ายให้แก่ผู้รับทุน 

         
7. รายงานผลการวิจัย 

รายงานผลการวิจัยเป็นผลผลิตจากการดําเนินโครงการวิจัยซ่ึงนักวิจัยต้องจัดส่งให้ บพข. ตาม
สัญญา ซ่ึงหากอยู่ในวิสัยท่ีจะเผยแพร่ได้ บพข. จะดําเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสเกิดการใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยบางประเภทที่ยังไม่พร้อมต่อการเผยแพร่ เช่น 
อยู่ในระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร หรือในกรณีที่มีผู้ร่วมลงทุนในการวิจัยนั้นๆ และยังไม่ต้องการให้มีการ
เผยแพร่ในกรณีเช่นนี้ บพข. จะทําหน้าท่ี เก็บรักษา ความลับเหล่านั้นไว้เช่นกัน 

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะเก็บรักษาไว้ท่ี บพข. 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์  นอกจากนี้รายงานดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และเผยแพร่ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป ยกเว้นเอกสารท่ีอยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นความลับ 

  
8. การประเมินโครงการ 

กิจกรรมหนึ่งภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัย คือ การติดตามและประเมินโครงการ 
บพข. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุก 3 
หรือ 6 เดือน โดยหัวหน้าโครงการต้องส่งรายงาน ความก้าวหน้าและรายงานการเงินมายัง บพข. เพื่อเข้า
กระบวนการประเมินตามข้ันตอนต่อไป 

กระบวนการประเมินโครงการของ บพข. อาจใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึง หรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น 
การเยี่ยมชมโครงการ การประชุมนําเสนอผลงานและกําหนดให้มีกระบวนการวิพากษ์ หรือการให้ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์หรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นต้น ทั้งนี้ นักวิจัยมีสิทธิ์ในการเห็นพ้องหรือโต้แย้งกับ
ผลการประเมินดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่บนหลักของความถูกต้องทางวิชาการและเหตุผล
ประกอบ 

ในกรณีที่นักวิจัยเห็นพ้องกับผลการประเมินหรือคําแนะนําที่ได้จากการประเมิน นักวิจัยควรนํา
ข้อแนะนําดังกล่าว มาใช้พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในข้ันต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

หากนักวิจัยมีความเห็นขัดแย้งกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและไม่ประสงค์จะนําความเห็นหรือ
ข้อแนะนําดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ก็สามารถทําได้โดยต้องให้เหตุผลประกอบ และเหตุผลดังกล่าวควรมี
น้ําหนักเพียงพอที่จะหักล้างคําแนะนําดังกล่าวได้ หรือมีหลักฐานท่ีอ้างอิงได้ประกอบ และให้นักวิจัยนํา
ความเห็นของผู้ประเมินและความเห็นแย้งของนักวิจัย ใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อให้ผู้อ่านรายงานนั้นได้ใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินใจ 
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9. ทรัพย์สินทางปัญญา 
บพข. มีเจตนารมณ์ ในการสนับสนุนให้ผลงานที่ได้จากงานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับ บพข. ยังอยู่ในระหว่างการจัดทํา
ระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ดังน้ันในเบ้ืองต้น จึงกําหนดให้ความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่าง บพข. ผู้ให้ทุนร่วม (ถ้ามี) และผู้รับทุน และเม่ือ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ของ บพข. แล้วเสร็จ จะมีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือนี้ต่อไป 

9.1 กรรมสิทธิ์และการส่งมอบรายงานเอกสารข้อมูลและผลงาน 
 หัวหน้าโครงการ จะต้องส่งมอบรายงาน เอกสาร ข้อมูล รายละเอียดข้ันตอน และผลงานใดๆ 

ทั้งหมดให้ บพข. โดยสิ่งส่งมอบดังกล่าวที่ให้แก่ บพข. ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ บพข. ต่อเม่ือ บพข. ได้รับ
มอบ ประเมิน และให้ความเห็นชอบโดยถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บพข. จะเก็บรักษา
สิ่งที่ส่งมอบดังกล่าวไว้เป็นความลับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ (กําหนด
ระยะเวลาโครงการตามสัญญาให้ทุนหรือระยะเวลาท่ีมีการขยายเวลาโครงการ)  

9.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
9.2.1 ความเป็นเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดข้ึนเป็นเจ้าของร่วมกัน

ระหว่าง ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนร่วม (ถ้ามี) และผู้รับทุน ในท่ีนี้ส่วนของผู้รับทุน คือ หน่วยงานต้นสังกัดของ
หัวหน้าโครงการที่ลงนามในสัญญารับทุน ท้ังน้ีหากมีผู้ร่วมทําวิจัยมาจากหลายหน่วยงาน ผู้รับทุนและผู้
ร่วมทําวิจัยควรตกลงกันในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่เร่ิมต้นทําวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 

 9.2.2 ในกรณีท่ี ผู้ให้ทุนร่วม หรือผู้รับทุนประสงค์จะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลงานดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ให้ผู้ให้ทุนร่วม หรือผู้รับทุนตกลงกัน และยื่นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั้ง
เสนอแผนการใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวต่อ บพข. ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ 
และ บพข. จะออกคํารับรองความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ ผู้ให้ทุนร่วม หรือผู้รับทุน 
(ตามท่ีตกลงกัน) โดยเร็ว และให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ันตกเป็นของผู้ให้ทุนร่วม หรือผู้รับทุน 
(ตามท่ีตกลงกัน)  นับแต่วันที่ บพข. ออกหนังสือรับรองเป็นต้นไป  

9.2.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นบทบาทของหน่วยงานผู้รับทุน ยกเว้น
กรณีหน่วยงานผู้รับทุน ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาจทําหนังสือร้องขอ
และแจ้งมายัง บพข. เพื่อให้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแทน ท้ังนี้ หากมีผู้ให้ทุนร่วมด้วย จะทําการ
ตกลงตั้งแต่ต้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  

9.2.4 การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากโครงการวิจัย 
ให้กับนักวิจัยในโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานผู้รับทุน  

9.2.5 หัวหน้าโครงการและทีมวิจัย จะต้องดําเนินงานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้วยความคิด ความรู้ทางวิชาการและความสามารถของหัวหน้าโครงการและทีมวิจัยเอง โดยไม่ทําการ
คัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน หากมีการละเมิด หน่วยงานผู้รับทุนจะต้อง
รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้ทุนหรือบุคคลอ่ืนในบรรดาความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
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10. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
บพข. ได้ดําเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้จากโครงการท่ีได้รับทุนในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง หรือ ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยใช้สื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย ยกเว้นผลงานวิจัยท่ีอยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นความลับ ดังนั้น บพข. จึงขอ
สงวนสิทธิ์ ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาของทุกฝ่าย และขอความร่วมมือจากนักวิจัยในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือเชิญ
เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวถึงแม้โครงการวิจัยนั้นจะ
เสร็จสิ้นแล้วก็ตาม 

นักวิจัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยสามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย
เหล่านั้นได้เช่นกัน ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของทุกฝ่าย แต่ท้ังน้ีขอให้
ระมัดระวังเร่ืองผลกระทบ จากการเผยแพร่ที่มีผลต่อการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผลงานนั้น มีโอกาสขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองทางทรัพย์สิน
ทางปัญญารูปแบบอ่ืน หากมีข้อสงสัยประการใด หรือไม่แน่ใจโปรดสอบถามก่อนดําเนินการ  

ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเก่ียวกับผลงานวิจัยของโครงการ ในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่
ละคร้ัง ขอให้นักวิจัยและต้นสังกัดของนักวิจัย อ้างอิงถึงช่ือหรือตราสัญลักษณ์ สอวช. และ บพข. และ 
ระบุข้อความว่า “ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.)” รวมถึงส่งสําเนาของสิ่งที่ได้เผยแพร่น้ันให้ บพข. จํานวน 1 ชุด 

ในกรณีท่ี บพข. เป็นผู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  บพข. จะอ้างอิงถึงและให้ความสําคัญแก่ 
หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยและทีมวิจัยด้วยเช่นกัน ทั้งในรูปแบบของตราสัญลักษณ์ หรือการอ้างถึงชื่อ
ตามโอกาส ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ท้ังนี้ ในกรณีของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โดยสถาบันต้น
สังกัดของนักวิจัยหรือ นักวิจัยมีความประสงค์ให้ บพข. ช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ก็
สามารถทําได้โดยติดต่อกับ บพข. โดยตรง 

นอกจากนี้ บพข. ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการส่งข้อมูลด้านการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ ประโยชน์ของโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนกลับมายัง บพข. ให้ได้รับทราบด้วย  

 
11. การยุติโครงการ 

บพข. มีเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการดําเนินการให้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณี ผลการศึกษาวิจัยไม่เป็นไปตาม
แผนงาน หัวหน้าโครงการควรแจ้งให้ บพข. ทราบโดยเร็ว เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย 
บพข. จะจัดให้มีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หากข้อสรุปออกมาว่า ควรยุติโครงการ 
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค จะไม่ถือว่าโครงการดังกล่าวผิดสัญญา 

อย่างไรก็ตาม หาก บพข. ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่าทีมวิจัยของโครงการมีพฤติกรรมมิชอบ
ทางการวิจัย (Research Misconduct)  เช่น การลักลอกข้อมูลการวิจัย (Plagiarism) การลักลอกข้อมูล
การวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) และ การแต่งข้อมูล
การวิจัยข้ึนเอง (Fabrication) บพข. จะแจ้งให้ ผู้รับทุน ทราบและเข้าสู่กระบวนการสืบข้อเท็จจริงต่อไป 
หากข้อสรุปออกมาว่า ควรยุติโครงการ เพราะพฤติกรรมมิชอบทางการวิจัย ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนท่ี
ได้รับไปท้ังหมดคืน 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
ตัวอย่าง 

 
บันทึกข้อตกลง 

โครงการ............................................................................. 
ระหว่าง 

หน่วยงาน (ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ) ..................................................... 
กับ 

หน่วยงานของผู้ร่วมโครงการ .................................................... 

--------------------------------------------- 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีทําข้ึน ณ (ช่ือ – ท่ีอยู่ หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ..................... ) 
เม่ือวันท่ี .................... ระหว่าง 

(ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ)...........โดย ช่ือผู้มีอํานาจลงนามของหน่วยงาน ต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการ ................... ตําแหน่ง .............. ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับน้ีเรียกว่า “.....(ช่ือโดยย่อของ
หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ..............) ” ฝ่ายหน่ึง กับ 

(ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ ............... ต้ังอยู่เลขท่ี.........................โดย ช่ือผู้มีอํานาจลง
นามของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ ........................ ตําแหน่ง ................ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า 
“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ” อีกฝ่ายหน่ึง  

โดยท่ี “ชื่อโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ......................” และ (ช่ือโดยย่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ .............. ได้ตกลงร่วมมือกันดําเนินงานโครงการ  “ช่ือโครงการ....................” 
ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “โครงการ” รายละเอียดตามผนวก 1 แนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี 

จึงได้ตกลงจัดทําบันทึกข้อตกลงข้ึนโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
ข้อ 1. หลักการและเหตุผล   อธิบายท่ีมาของโครงการ และความร่วมมือน้ี 
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ ............................... 
         2.1 ...................................................... 
ข้อ 3.  ขอบเขตการดําเนินงาน (ถ้ามี) 
         3.1 ...................................................... (ท่ีเป็นขอบเขตงานของโครงการ) ........................... 
ข้อ 4.  บทบาทหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

 4.1 บทบาทหน้าท่ีของ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 
 ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ตกลงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมภายใต้

โครงการ รายละเอียดตามผนวก 2 แนบท้ายบันทึกข้อตกลง ซ่ึงต่อไปในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “กิจกรรม” โดย  
(ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ..............................) จะจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามท่ี 
(ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ..............................) ให้แก่ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วม
โครงการ ภายใน 30 วันนับจากวันท่ี ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ได้รับเอกสารแสดง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจากผู้ร่วมโครงการโดยถูกต้องครบถ้วน 

4.2 บทบาทหน้าท่ีของ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ 
 4.2.1 ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการตกลงดําเนินกิจกรรมระหว่าง

วันท่ี ......... ถึง..............  และจะดําเนินกิจกรรมและควบคุมดูแลให้สมาชิกของผู้ร่วมโครงการดําเนินกิจกรรมด้วยความ
ชํานาญ เอาใจใส่ วิริยะอุตสาหะ และเป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
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4.2.2 ช่ือโดยย่อยของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ ตกลงใช้จ่ายและควบคุมดูแลให้
สมาชิกของผู้ร่วมโครงการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมท่ีได้รับเพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม โดยใช้จ่ายอย่างประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้ (ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ..............................) ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเก็บ
ไว้เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี 

ข้อ 5. กําหนดระยะเวลา  
        5.1 บันทึกข้อตกลงน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีทําบันทึกข้อตกลงน้ี ท้ังสองฝ่ายตกลงท่ีจะดําเนินงาน

ภายใต้บันทึกข้อตกลงน้ี มีกําหนดระยะเวลา......(......) ปี นับต้ังแต่วันท่ีทําบันทึกข้อตกลงน้ี (ต้ังแต่วันท่ี....................ถึง
วันท่ี.......................) โดยท้ังสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาในการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงน้ีออกไปได้ตาม
ความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร โดยทําเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงน้ี 

ข้อ 6. การเลิกบันทึกข้อตกลง 
         6.1 ท้ังสองฝ่ายตกลงกันเป็นหนังสือโดยมีกําหนดเวลาท่ีบันทึกข้อตกลงน้ีสิ้นสุดลงไว้ด้วย 
         6.2  “.................ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ.................” ใช้สิทธิบอกเลิก

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ีในกรณีท่ี .....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ”..... ไม่ปฏิบัติตาม 
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดท่ีกําหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ี และ“.................ช่ือ
โดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ.................” ได้มีหนังสือแจ้งให้ .....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ร่วมโครงการ”..... ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงภายในระยะเวลาท่ี“.................ช่ือโดยย่อของ
หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ.................”กําหนด แต่.....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วม
โครงการ”..... ไม่ปฏิบัติตาม  

         6.3  “.................ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ.................” ใช้สิทธิบอกเลิก
บันทึกข้อตกลงน้ีในกรณีท่ี.....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ”..... มิได้ดําเนินงานโครงการด้วย
ความชํานาญหรือด้วยความเอาใจใส่เท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติในระดับเดียวกัน 

         เม่ือ“.................ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ.................” ใช้สิทธิบอกเลิก
บันทึกข้อตกลงตาม ตาม 6.2 หรือ 6.3 ให้ถือว่าสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันท่ี.....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ร่วมโครงการ”.....ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกบันทึกข้อตกลงจาก“.................ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของ
หัวหน้าโครงการ..........” ซ่ึง.....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ”.....ต้องหยุดดําเนินงาน
โครงการทันทีและดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีอาจมีให้น้อยท่ีสุด โดย.....“ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้น
สังกัดของผู้ร่วมโครงการ”.....ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการนับแต่วันท่ีบันทึกข้อตกลง
น้ีส้ินสุดลงและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใด ๆ จาก“.................ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัด
ของหัวหน้าโครงการ.................” ท้ังส้ิน 

ข้อ 7. สถานท่ีดําเนินงาน (ระบุ) 

ข้อ 8. กรรมสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา (ตกลงให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมโครงการ) 

ข้อ 9. การรักษาความลับ 
         ท้ังสองฝ่ายตกลงว่าจะรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ และ/หรือความลับทางการค้า ซ่ึงฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของ

ข้อมูลท่ีเป็นความลับและ/หรือความลับทางการค้าประสงค์จะให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวน้ันไว้เป็นความลับ ซ่ึงต่อไปใน
บันทึกข้อตกลงนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ” โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทําด้วย
วิธีการใดให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นความลับไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่กรณีท่ีได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลท่ีเป็นความลับ และกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับแก่บุคลากร พนักงาน 
ลูกจ้าง ท่ีปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีจําเป็นต้องเก่ียวข้องโดยตรงกับข้อมูลท่ีเป็นความลับน้ัน ฝ่ายท่ีเปิดเผยข้อมูล
จะต้องดําเนินการให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษา และ/หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันในการรักษา
ความลับของข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับข้อกําหนดในบันทึกข้อตกลงน้ีด้วย 
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การรักษาความลับดังกล่าวตามวรรคหน่ึงให้ยังคงมีผลต่อไป ตราบใดท่ีข้อมูลท่ีเป็นความลับดังกล่าวยังคงเป็น
ความลับอยู่ แม้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะส้ินสุดลงแล้ว ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับได้ต่อเม่ือ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลท่ีเป็นความลับน้ันก่อน 

ข้อ 10. การสิ้นสุดโครงการ 
 กรณีท่ีการดําเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงส้ินสุดลงไม่ว่ากรณีใด ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้น

สังกัดของผู้ร่วมโครงการ จะส่งมอบสรุปรายการใช้จ่ายเงิน และหากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคงเหลือ ช่ือโดย
ย่อยของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ ตกลงคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของ
หัวหน้าโครงการ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ วันส้ินสุดการดําเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงน้ี 

ข้อ 11. การแก้ไขและเปล่ียนแปลงบันทึกข้อตกลง 
หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงน้ี ให้แจ้งอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน และเม่ือท้ังสองฝ่ายให้ความยินยอมในการแก้ไขเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงน้ีแล้ว ให้จัดทําบันทึก
ข้อตกลงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นหนังสือ และให้มีผลบังคับต้ังแต่วันท่ีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน 

หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้ หรือมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
แผนงาน และ/หรือ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ จะต้องแจ้งให้ ช่ือโดย
ย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ทราบเป็นหนังสือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับต้ังแต่วันเกิดอุปสรรคหรือ
มีความจําเป็นดังกล่าว และท้ังสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป 

ข้อ 11. การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก 
แต่ละฝ่ายจะต้องไม่ดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับน้ี และ/หรือโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับ

น้ีไปในทางท่ีก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ 
ตามกฎหมายของอีกฝ่ายหน่ึงหรือบุคคลภายนอก 

กรณีท่ีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงว่าการดําเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงฉบับน้ี และ/หรือโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงน้ีของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก ฝ่ายท่ีถูกใช้สิทธิเรียกร้องจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ
เป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

หากข้อเท็จจริงเป็นท่ียุติว่า ฝ่ายใดกระทําการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย
ของบุคคลภายนอกจริง ฝ่ายน้ันจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังหมด
ด้วยตนเองและแทนอีกฝ่ายโดยประการท้ังปวง 

ข้อ 12. การรับรองเอกสารและข้อมูล 
ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ รับรองว่าเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ซ่ึงช่ือโดยย่อ

ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ ได้ย่ืน หรือให้ไว้แก่ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 
เป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ตรวจสอบได้ และยินดี
สนับสนุนข้อมูลการดําเนินโครงการให้แก่ ช่ือโดยย่อของหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ 

ข้อ 13. ผลภายหลังบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส้ินสุดลง 
ท้ังสองฝ่ายจะส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ ท่ีเป็นของอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงฝ่ายน้ันครอบครอง

อยู่คืนให้แก่ฝ่ายท่ีเป็นเจ้าของภายในกําหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีบันทึกข้อตกลงน้ี สิ้นสุดลง 

ข้อ 14. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงข้อบันทึกข้อตกลง 
           เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงน้ี 
                   ผนวก 1 .....................................................    จํานวน.............หน้า 
                   ผนวก 2 ...เช่นข้อเสนอโครงการหรือแผนงาน/แผนเงิน...  จํานวน.............หน้า 
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บันทึกข้อตกลงน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา
สําคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
 

  
 
 ลงชื่อ  .................... (ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ) 

        (.....................................) 
     ................................................. 

 
 

  
 
 ลงชื่อ  .................... (ช่ือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ) 

        (.................................................) 
          ............................................... 

 ลงชื่อ ............................................ พยาน 
           (.....................................) 
        ................................................. 

 ลงชื่อ   พยาน                
(.................................................) 

        ............................................... 
 
 

หมายเหตุ : ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ..... น้ี เป็นตัวอย่างสําหรับหน่วยงานผู้รับทุน ท่ีมีผู้ร่วมโครงการ
จากหลายหน่วยงาน ใช้ในการทํางานร่วมกัน และส่งต่องบประมาณ ดังน้ันโปรดนําตัวอย่างดังกล่าว หารือกับ ฝ่ายกฎหมายของแต่
ละหน่วยงานเพ่ือปรับข้อความให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเหมาะสมต่อไป 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 
ตัวอย่าง 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

 

ท่ีอยู่/เบอร์โทรติดต่อ
และเลขประจําตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ช่ือร้านค้า/ 
สถานประกอบการ 

 

วันท่ีซ้ือสินค้า 
หรือบริการ 

 

นามผู้ซ้ือ หรือ ผู้ใช้บริการ 
 

รายละเอียดสินค้า 
หรือบริการท่ีซ้ือ 

จํานวนเงินรวม 
(ตัวเลข) จํานวนเงินรวม 

(ตัวอักษร) 
 

ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

ช่ือโครงการ 

ที่อยู่โครงการ 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 
ตัวอย่าง 

 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 
โครงการ  .....................................................................................................................................

. 
วันท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............  
 

รายละเอียดรายจ่าย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

รวมเงินทั้งสิ้น   
 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ................................................................................................................. 
 
ข้าพเจ้า..............................................................................ตําแหน่ง ............................................ 
 
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินไป

เพื่องานของโครงการอย่างแท้จริง 
ลงชื่อ ............................................................ 

(ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน) 
 

ลงชื่อ ......................................................... 
(หัวหน้าโครงการลงนามกํากับ) 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
ตัวอย่าง 

 
ใบสําคัญรับเงิน 

 
โครงการ  .................................................................................................................................................... 

วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ......................  
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................... 
ท่ีอยู่/สถานท่ีทํางาน ................................................................................................................... 
โทร. ........................................... เลขประจําตัวบัตรประชาชน ............................................... 
ได้รับเงินดังรายการต่อไปน้ี 

รายการ จํานวนเงิน 
1.  ค่าพาหนะในการเดินทาง   

 รถยนต์รับจ้าง/รถตู้ (ระบุทะเบียนรถ)  
 ตั๋วเคร่ืองบิน/รถไฟ/รถยนต์โดยสารปรับอากาศ  
 รถยนต์ส่วนตัว (ค่าน้ํามัน, ระบุหมายเลขทะเบียนรถ)   

2.  ค่าที่พัก  
3.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

  
หมายเหตุ  : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ......................................................... 

ในวันท่ี ...................................... 
 

 

รวม  
 
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) ............................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ............................................................ ผู้รับเงิน 
 

     (ลงชื่อ) ............................................................ ผู้จ่ายเงิน 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
 

ตัวอย่าง 
 

การบันทึกรายรับ รายจ่าย 
 
แบบทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินโครงการ............................. ................ ................ .........................  
หัวหน้าโครงการ .......................................... สังกัด ...............................................  
ระยะเวลา  …......  เร่ิมตั้งแต่ ................ สิ้นสุด .............   งบประมาณรวม ................. บาท 
 
แผนเงินงวดตามสัญญา 

หมวด  แผนเงินงวดท่ี 1   แผนเงินงวดท่ี 2   งวดสุดท้าย   รวม  
ค่าตอบแทน 100,000.00 51,000.00 49,000.00 200,000.00 
ค่าจ้าง 50,000.00 50,000.00  100,000.00 
ค่าใช้สอย 400,000.00 40,000.00  440,000.00 
ค่าวัสดุ 300,000.00 300,000.00  600,000.00 

รวมงบดําเนินงาน 850,000.00 441,000.00 49,000.00 1,340,000.00 
ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ค่าบริหารโครงการ)  
ไม่เกิน 10% ของงบดําเนินงาน 

85,000.00 44,100.00 4,900.00 134,000.00 

ค่าครุภัณฑ์ 70,000.00   70,000.00 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)     

รวม 1,005,000.00 485,100.00 53,900.00 1,544,000.00 
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การลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย      ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี รายการรายรับ 
จํานวน 
(บาท) 

รายการรายจ่าย 
จํานวน (บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
ค่าบริหาร
โครงการ 

รวม 

1 ก.ค. 63 เงินงวดที่ 1 1,005,000        - 
2 ก.ค. 63   ค่าสารเคมี 1    3,000   3,000 
2 ก.ค. 63   ค่าตอบแทนนักวิจัย 1 10,000      10,000 
2 ก.ค. 63   ค่าตอบแทนนักวิจัย 2 10,000      10,000 
2 ก.ค. 63   ค่าสารเคมี 2    1,500   1,500 
2 ก.ค. 63   ค่าสารเคมี 3    2,000   2,000 
5 ก.ย. 63   ค่าสารเคมี    3,000   3,000 
16 ต.ค. 63   ค่าตอบแทน 500      500 
8 ธ.ค. 63   เดินทางไปประชุม   200    200 

14 ก.พ. 64 เงินงวด 2 523,200        - 
          - 
          - 
          - 
 รวมรายรับ 1,528,200 รวมรายจ่าย 20,500 - 200 9,500 - - 30,200 
 คงเหลือ 1,498,000         
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เอกสารแนบหมายเลข 6 
 

ตัวอย่าง 
รายงานสรุปการเงิน 

 
สัญญาเลขท่ี .................................. 

“โครงการ..................................................................................................................................” 
      รายงานสรุปการเงินในรอบ ............................ เดือน  

 
ช่ือหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน                   
รายงานในช่วงต้ังแต่วันท่ี     ถึงวันท่ี                             

 
จํานวนเงินท่ีได้รับและจํานวนเงินคงเหลือ 

จํานวนเงินท่ีได้รับ จํานวน วันท่ีได้รับ ค่าใช้จ่าย จํานวน 
งวดท่ี 1 (จาก บพข.) .............. บาท ...../....../...... งวดท่ี 1 .............. บาท 
งวดท่ี 1 (จากเอกชน) .............. บาท ...../....../......   
งวดท่ี 2 (จาก บพข.) .............. บาท ...../....../...... งวดท่ี 2 .............. บาท 
งวดท่ี 2 (จากเอกชน) .............. บาท ...../....../......   

รวมเงินท่ีได้รับ (A) .............. บาท  รวมรายจ่าย (B) .............. บาท 
คงเหลือ (รวม (A) – รวม (B)) ................................บาท (C) 

 
รายจ่าย และเงินงวดถัดไปท่ีเสนอขอ 

หมวด 
(ตามสัญญา) 

งบประมาณ
ท้ังหมดท่ีตั้งไว้
ตามสัญญา 

(1) 

เงินงวดท่ีได้รับ
สะสมจนถึง

ปัจจุบัน 
(2) 

รายจ่ายสะสม
จากรายงานคร้ัง

ก่อน 
(3) 

ค่าใช้จ่ายงวด
ปัจจุบัน 

 
(4) 

รวมรายจ่าย
สะสม 

จนถึงงวดปัจจุบัน 
(5) = (3) + (4) 

เงินคงเหลือ 
 
 

(6)= (2)-(5) 

เงินงวดถัดไปท่ี
เสนอขอ 

 
(7) 

1. ค่าตอบแทน ......................... ........................ ......................... ......................... ......................... ...................... ...................... 
2. ค่าจ้าง ......................... ........................ ......................... ..................... ......................... ...................... ...................... 
3. ค่าใช้สอย ......................... ........................ ......................... ..................... ......................... ...................... ...................... 
4. ค่าวัสดุ ........................ ........................ ......................... ....................... ......................... ...................... ...................... 
5. ค่าครุภัณฑ์  ......................... ........................ ......................... ....................... ........................ ...................... ...................... 

รวม ......................... ........................ ........................ ..................... ......................... ...................... ...................... 
6. ค่าบริหาร
โครงการ 

......................... ........................ ......................... ....................... ......................... ...................... ........................ 

รวม ......................... ........................ ......................... ...................... ......................... ...................... ...................... 
รวมท้ังส้ิน ......................... ........................ ......................... ...................... ......................... ...................... ...................... 

   
      ………………………………………..                 ……………………………………… 
    ลงนามหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน    ลงนามเจ้าหน้าท่ีการเงินโครงการ  


