
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การให้ทนุเพื่อการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกนัและการควบคุมคุณภาพ   

การบริหารจัดการ  การจดัหา  การกระจาย  การให้บรกิารวคัซนี  การสร้างเสรมิภูมิคุ้มกนัโรค 
ของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ   

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา   
การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  หรือ  
การให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  8  ของระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน  
การส่งเสริม  การสนับสนุน  และการสร้างความร่วมมือ  เพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  วัคซีน   
พ.ศ.  2562  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่  3/2563  
เมื่อวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2563  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ  
การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  การให้บริการวัคซีน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“คณะอนุกรรมการวิชาการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวิชาการของสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ  
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  หมายความว่า  ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณ์

โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ขอรับทุน   
“ผู้รับทุน”  หมายความว่า  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐอื่น  องค์กร 

ไม่แสวงหาก าไร  เอกชน  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



“เครือข่ายด้านวัคซีน”  หมายความว่า  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐอื่น  
องค์กรไม่แสวงหาก าไร  เอกชน  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา   
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานด้านวัคซีนในรูปแบบเครือข่ายตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติก าหนด   

“แผนการให้ทุน”  หมายความว่า  แผนการให้ทุนด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”  หมายความว่า  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“วิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะท าให้

ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  กระบวนการ  หลักการ  แนวทาง  การต่อยอดในงานด้านวัคซีน   
“ทุนวิจัย”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุนหรือ   

ที่ร่วมกับผู้อื่นให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุนในการศึกษาวิจัยด้านวัคซีน  ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา  การผลิต  
การประกันและควบคุมคุณภาพ  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  และการวิจัยเชิงนโยบาย  เพ่ือให้ได้ข้อมูล  
ความรู้  กระบวนการต่าง ๆ  และผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการน ามาใช้เป็นวัคซีน  หรือ
กิจกรรมอื่นใด  ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย   

“ทุนอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุนหรือ 
ที่ร่วมกับผู้อื่นให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับด้านวัคซีนซึ่งไม่ใช่ 
ทุนวิจัย   

“นโยบายและแผนยุทธศาสตร์”  หมายความว่า  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
ด้านวัคซีนแห่งชาติ 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย   

ชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการกลัน่กรองทนุ 

 
 

ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองทุน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ  
เป็นประธาน  ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวิชาการ  จ านวน  2  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับเนื้อหาของข้อเสนอเพ่ือขอรับทุนแต่ละโครงการจ านวน  
ไม่น้อยกว่า  3  คน  เป็นกรรมการ  ผู้จัดการส านักของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน  2  คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
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ทั้งนี้  ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง   
จะพิจารณาจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ขอรับทุน  
ตามความเหมาะสม   

ข้อ 6 คณะกรรมการกลั่นกรองทุนมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับทุนวิจัย  ทุนอุดหนุน  และผู้ขอรับทุน 
(2) ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับทุนของสถาบัน 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการขอรับทุนตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการมอบหมาย   

ส่วนที ่ 2 
ประเภททุน 

 
 

ข้อ 7 ประเภทของทุน 
(1) ทุนวิจัย 
(2) ทุนอุดหนุน 
ข้อ 8 ทุนวิจัย  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท 
(1) ทุนวิจัยส าหรับบุคคลทั่วไป 
(2) ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
(3) ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันและเครือข่ายด้านวัคซีน 
ข้อ 9 ทุนอุดหนุน  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท 
(1) ทุนอุดหนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์  แผนการให้ทุน 
(2) ทุนอุดหนุนการด าเนินงาน  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน 

ส่วนที ่ 3 
การบริหารจัดการทนุ 

 
 

ข้อ  10  ให้สถาบันจัดท าแผนการให้ทุน  โดยแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย   
(1) วัตถุประสงค์และกรอบในการให้ทุนแต่ละประเภท 
(2) เป้าหมาย  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
(๓) เทคโนโลยีในการพัฒนาหรือวิธีการ 
(4) ประเภททุน 
(5) จ านวนทุน 
(6) วงเงิน   
แผนการให้ทุนตามวรรคหนึ่ง  ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิชาการ  โดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน   
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ข้อ  11 แผนการให้ทุนด้านวัคซีนของสถาบันตามข้อ  ๑๐  มีก าหนดเป็น  ๓  ระยะ  
ดังต่อไปนี้   

(๑)  แผนระยะสั้น  มีก าหนดระยะเวลา  ๑  ปี  แต่ไม่เกิน  ๒  ป ี  
(๒) แผนระยะกลาง  มีก าหนดระยะเวลา  ๓  ป ี- ๔  ปี  แต่ไม่เกิน  ๕  ป ี
(๓) แผนระยะยาว  มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่  ๕  ปี  ขึ้นไป 
ข้อ  12 การด าเนินการพิจารณาจัดสรรทุนตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามแผนการให้ทุน   

ตามข้อ  10  ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   
การด าเนินการพิจารณาจัดสรรทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนการให้ทุน  ไม่ผูกพันสถาบันและ   

จะเบิกจ่ายจากงบประมาณของสถาบันไม่ได้  เว้นแต่จะได้ด าเนินการขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน  หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันให้สัตยาบัน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  13 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิ  หรือทรัพยสิทธิใด ๆ  ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น
จากการวิจัย  หรือการจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นไปตามแนวทางของสถาบัน  เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น 
โดยท าข้อตกลงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ  14 โครงการที่ได้รับอนุมัติ  ต้องท าสัญญารับทุนให้เป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด   
ข้อ  15 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญารับทุน  ผู้รับทุนต้องด าเนินการส่งมอบผลงานวิจัย  

ทรัพย์สิน  ทรัพย์สินทางปัญญา  รายรับอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโครงการให้แก่สถาบันตามระยะเวลาที่สถาบัน
ก าหนดหรือที่ตกลงกันตามสัญญารับทุน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      

ข้อ  16 ให้สถาบันด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน  
จากสถาบัน 

ข้อ  17 ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาต   
ให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยของสถาบันอย่างเต็มความสามารถ  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่
องค์ความรู้  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ  18 อ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ทรัพย์สิน  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  2562   

หมวดที่  2 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุวิจยั 

 
 

ข้อ  19 ผู้ขอรับทุนวิจัยส าหรับบุคคลทั่วไปต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



(1) เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวัคซีนของสถาบัน   
(2) เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา  การผลิต  การประกันและ

ควบคุมคุณภาพ  และการใช้วัคซีน  หรือมีประสบการณ์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับวัคซีน   
ข้อ  20 ผู้ขอรับทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้   
(1) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  หรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์  

สัตวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(2) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัคซีน  ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว  ยกเว้น  
ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานอื่น  ให้ผู้ขอรับทุนใช้หนังสือ
รับรองหัวข้อวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประกอบการขอรับทุน   

(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี  และมีความรับผิดชอบ   

ส่วนที ่ 2 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุอุดหนุน 

 
 

ข้อ  21 ผู้ขอรับทุนประเภททุนอุดหนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  ภายใต้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์  แผนการให้ทุน  และทุนอุดหนุนการด าเนินงาน  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
ต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายด้านวัคซีนของสถาบัน  หรือมีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน  และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 

หมวดที่  3 
การด าเนนิการ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
วิธีการสรรหาผู้รับทนุ 

 
 

ข้อ  22 เมื่อสถาบันมีแผนการให้ทุน  ให้สถาบันสรรหาผู้รับทุนจากเครือข่ายด้านวัคซีน  หรือ
ประกาศรับสมัครทุนตามแบบที่สถาบันก าหนด   

กรณีเป็นทุนวิจัยซึ่งต่อเนื่องกับทุนที่เคยได้รับจากสถาบัน  หรือทุนที่มีความเร่งด่วน  ได้แก่   
การวิจัยและพัฒนาวัคซีน  การผลิต  การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ  หรือการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุ  
ของการเกิดโรคในภาวะการระบาด  หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตามมาตรา  18  แห่งพระราชบัญญัติ  
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  2561  ไม่ต้องประกาศรับสมัคร 

ในกรณีไม่มีผู้สมัครรับทุน  สถาบันอาจขยายระยะเวลาในการสมัครขอรับทุนได้ตามที่
เห็นสมควร 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ส่วนที่  2 
การพิจารณาทุน 

 
 

ข้อ  23 การพิจารณาทุน 
(1)  ในกรณีเป็นทุนวิจัย  ให้ด าเนินการดังนี้   
 (ก) ให้สถาบันรวบรวมเอกสารโครงการและข้อมูลของผู้ขอรับทุน  เพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกในคณะกรรมการกลั่นกรองทุนพิจารณาให้ความเห็น 
 (ข) ให้สถาบันรวบรวมความเห็นจาก  (ก)  เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทุน 
 (ค) ให้ผู้ ขอรับทุนเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทุน   

เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 (ง) ให้สถาบันเสนอข้อมูลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการกลั่นกรองทุน

ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ   
 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการวิชาการมีความเห็นให้ผู้ขอรับทุนแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

ผู้ขอรับทุนต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด  ทั้งนี้  หากผู้ขอรับทุนด าเนินการ  
ช้ากว่าระยะเวลาที่สถาบันก าหนด  ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนไม่ผ่านการคัดเลือก 

 ในกรณีที่ต้องพิจารณาโครงการอย่างเร่งด่วน  ให้ผู้อ านวยการใช้ดุลยพินิจในการเสนอ
โครงการต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ  โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการกลั่นกรองทุน 

 (จ) ให้สถาบันรวบรวมข้อมูลโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ
วิชาการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันให้ความเห็นชอบ 

 (ฉ) ให้สถาบันประกาศรายชื่อโครงการ  และผู้ขอรับทุน  ที่ผ่านความเห็นชอบ  และ
ด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนต่อไป  

(2) ในกรณีเป็นทุนอุดหนุน  ให้ด าเนินการดังนี้   
 (ก) ให้ผู้ขอรับทุนเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองทุน  เพ่ือพิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 (ข) ให้สถาบันรวบรวมข้อมูลโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองตาม  (ก)  เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันให้ความเห็นชอบ   
 (ค) ให้สถาบันประกาศรายชื่อโครงการ  และผู้ขอรับทุน  ที่ผ่านการเห็นชอบ  และ

ด าเนินการจัดท าสัญญารับทุนต่อไป 
ข้อ  24 ส าหรับทุนวิจัยต่อเนื่อง  ให้เป็นดุลยพินิจของผู้อ านวยการที่จะให้ผู้ขอรับทุน  ไม่ต้อง

ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มการรับทุนของสถาบัน  แต่ในกรณีจ าเป็น  ผู้อ านวยการอาจขอความเห็น  
จากคณะกรรมการกลั่นกรองทุน  หรือคณะอนุกรรมการวิชาการ  เพ่ือประกอบการพิจารณาได้  โดยให้
เสนอผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาเห็นชอบวงเงินทุน  และด าเนินการจัดท าสัญญากับผู้ขอรับทุนต่อไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๒๕ การบริหารจัดการพัสดุภายใต้สัญญารับทุนตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ  ประกาศ  ข้อวินิจฉัย  หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   

ส่วนที ่ 3 
การขอขยายระยะเวลา  ยกเลิก  และการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสญัญารับทนุ 

 
 

ข้อ  26 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญารับทุน  
ให้ผู้รับทุนแจ้งขอขยายระยะเวลา  โดยต้องส่งเอกสารตามแบบที่สถาบันก าหนดภายใน  30  วัน   
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา  โดยการขอขยายระยะเวลาจะต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของระยะเวลา
ตามสัญญา  และสูงสุดไม่เกิน  1  ปี   

ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการพิจารณาการขยายระยะเวลาตามสัญญารับทุนและรายงาน   
ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันทราบ 

ข้อ  27 เหตุในการขอขยายระยะเวลาตามสัญญารับทุนตามข้อ  26  ให้เป็นไปตามกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสถาบัน 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ข้อ  28 กรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการ  ที่ได้รับการอนมุัตใิห้ขยายระยะเวลา

มาแล้วเกินกว่า  ๑  ครั้ง  ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาอนุมัติจ านวนวันที่ขอขยายตามความ
เหมาะสม  โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และเหตุในการขอขยายระยะเวลา 

ข้อ  29 การยกเลิกทุน 
(1) การยกเลิกทุนก่อนท าสัญญารับทุน   
กรณี  อันเกิดจากผู้รับทุนขอยกเลิกการรับทุน  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการในการอนุมัติให้

ยกเลิกทุนได้  โดยให้ผู้รับทุนท าหนังสือขอยกเลิกทุนพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบัน   
(2) การยกเลิกทุนหลังท าสัญญารับทุน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้รับทุนขอยกเลิกการรับทุน  โดยแจ้งสถาบันพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร   
 (ข) ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุน   
 (ค) มีเหตุผลอันสมควร  ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการตามสัญญารับทุนได้ 
ในกรณีที่มีการยกเลิกทุนตาม  (2)  ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือ 

เต็มจ านวนพร้อมทั้งดอกผลแล้วแตก่รณี  และตามเงื่อนไขในสัญญารบัทุน  และส่งมอบข้อมูลทางวิชาการ
ที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการในการอนุมัติให้ยกเลิกทุนได้และให้รายงานคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อทราบ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา   
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  และไม่ขัดตอ่ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกีย่วกับการให้ทุนของสถาบนั  สามารถ
กระท าได้โดยจัดท าเป็นข้อตกลงของสถาบันกับผู้รับทุนแนบท้ายสัญญารับทุน  โดยให้เป็นอ านาจของ
ผู้อ านวยการ  และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ  

ข้อ  31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนวงเงินตามสัญญารับทุนจะกระท าไม่ได้  เว้นแต่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของสถาบัน  หรือมีความจ าเป็นในการด าเนินงานของสถาบันและไม่ท าให้สถาบันเสียหาย  
หรือเสียเปรียบเกินสมควร  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  32 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุน  สัญญารับทุนและการบริหารทุนของสถาบันที่ก าลงั
ด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปและให้มีผลไปจนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

มานติ  ธีระตนัติกานนท ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๖๓


