
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การให้ทนุเพื่อการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกนัและการควบคุมคุณภาพ 
การบริหารจัดการ  การจดัหา  การกระจาย  การให้บรกิารวคัซนี  และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ   
การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  การให้บริการวัคซีน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  ของระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน  
การส่งเสริม  การสนับสนุน  และการสร้างความร่วมมือ  เพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  วัคซีน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม   
พ.ศ.  ๒๕๖๕  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ   
การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  การให้บริการวัคซีน  และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การให้ทุนเพ่ือการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  
การจัดหา  การกระจาย  การให้บริการวัคซีน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการวชิาการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวิชาการที่คณะกรรมการบรหิาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติแต่งตั้ง 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕



“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญ  หรือ 
มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่ขอรับทุน 

“ผู้รับทุน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการวิจั ย   
การพัฒนา  การผลิต  การประกันและการควบคุมคุณภาพ  การบริหารจัดการ  การจัดหา  การกระจาย  
การให้บริการวัคซีน  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   

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

“แผนการให้ทุน”  หมายความว่า  แผนการให้ทุนประจ าปีงบประมาณของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ   

“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ”  หมายความว่า  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

“วิจัย”  หมายความว่า  การศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  หรือทดลองอย่างเป็นระบบ  อันจะท าให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความรู้ใหม่  หรือหลักการ  ไปใช้ในการตั้งกฎ  ทฤษฎี  แนวทางในการปฏิบัติ   
เพื่อเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาหรือต่อยอดในงานด้านวัคซีน  ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้   

“ทุน”  หมายความว่า  ทุนวิจัยและทุนอุดหนุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“ทุนวิจัย”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้การสนับสนุน  หรือ

ร่วมกับผู้อื่นให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุน  ในการวิจัย  เพ่ือการพัฒนา  ผลิต  ประกันและการควบคุม
คุณภาพวัคซีน  หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  รวมถึงการวิจัยเชิงนโยบาย  อันจะได้มาซึ่งข้อมูล  
ความรู้  กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการน ามาใช้เป็นวัคซีน  หรือกิจกรรมอื่นใด 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัย 

“ทุนอุดหนุน”  หมายความว่า  เงินหรือทรัพย์สินที่สถาบันวัคซีนแห่งชาตใิห้การสนบัสนุน  หรือ
ร่วมกับผู้อื่นให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุน  เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนที่ไม่ใช่
การวิจัย   

“นโยบายและแผนยุทธศาสตร์”  หมายความว่า  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ 

“เหตุสุดวิสัย”  หมายความว่า  เหตุใด ๆ  อันจะเกิดขึ้นก็ดี  จะให้ผลพิบัติก็ดี  เป็นเหตุที่ไม่อาจ 
ป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควร  
อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 

ชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การให้ทุนตามระเบียบนี้  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
รวมทั้งมีความคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   

ข้อ ๗ ในกรณีที่สถาบันให้ทุนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน  ให้สถาบันประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็นเงิน  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณมูลค่าการให้ทุนตามระเบียบนี้   

หมวดที่  ๒ 
ประเภททุน  ลักษณะทุน  การจัดท าค าขอและแผนการให้ทุน 

 
 

ข้อ ๘ ประเภททุนตามระเบียบนี้แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ทุนวิจัย 
(๒) ทุนอุดหนุน 
ข้อ ๙ การให้ทุนตามระเบียบนี้  แบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ  ได้แก่ 
(๑) ทุนแบบเปิดรับทั่วไป 
(๒) ทุนแบบเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันจัดท าค าของบประมาณสนับสนุนทุนประจ าปี  ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้อง

กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบและแนวทางสนับสนุนงบประมาณที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาและผลิตวคัซนีก าหนด  เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณา  และเสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันให้ความเห็นชอบ  เพ่ือเสนอหน่วยงานที่พิจารณาแผนค าของบประมาณดังกล่าว   

ข้อ ๑๑ เมื่อทราบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้สถาบันจัดท าแผนการให้ทุน 
ที่มีรายละเอียดสอดคล้องกับค าของบประมาณสนับสนุนทุนประจ าปี  เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ
เพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันให้ความเห็นชอบ   

ทั้งนี้  ในระหว่างปี  หากสถาบันมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการให้ทุน  ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๒ แผนการให้ทุนตามข้อ  ๑๑  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) วัตถุประสงค์และกรอบการให้ทุนแต่ละประเภท 
(๒) เป้าหมาย  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(๓) เทคโนโลยีในการพัฒนาหรือวิธีการ  (ถ้ามี)   
(๔) ประเภททุน 
(๕) ลักษณะการให้ทุน   
(๖) วงเงินที่สนับสนุนทุน 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หมวดที่  ๓ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุวิจยั 

 
 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัย 
กรณีเป็นบุคคลทั่วไปต้องเป็นผู้วิจัย  ผู้ พัฒนา  ผู้ผลิต  ผู้ประกันและควบคุมคุณภาพ   

ผู้บริหารจัดการ  ผู้จัดหา  ผู้กระจาย  หรือผู้ให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
กรณีเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้   
(๑) เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  หรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์   

สัตวแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๒) มีโครงร่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิ พนธ์แล้ว  หรือ 
มีหนังสือรับรองหัวข้อวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประกอบการขอรับทุน   

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี  และมีความรับผิดชอบ   

ส่วนที ่ ๒ 
คุณสมบตัิของผู้ขอรับทนุอุดหนุน 

 
 

ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนอุดหนุน  ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่าย
ด้านวัคซีนของสถาบัน  หรือเป็นหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน 

หมวดที่  ๔ 
วิธีการสรรหาผู้รับทนุ 

 
 

ข้อ ๑๕ เมื่อแผนการให้ทุนผ่านการพิจารณาตามข้อ  ๑๑  เรียบร้อยแล้ว  ให้สถาบัน
ด าเนินการสรรหาผู้รับทุนแบบเปิดรับทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง  ในกรณีทุนแบบเปิดรับทั่วไปให้สถาบัน
ประกาศรับสมัครทุนตามแนวทางที่สถาบันก าหนด   

ในกรณีไม่มีผู้สมัครขอรับทุนหรือมีผู้สมัครขอรับทุนน้อยราย  สถาบันอาจขยายระยะเวลา 
ในการรับสมัครได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๖ ในกรณีทุนที่มีความเร่งด่วน  หรือทุนที่แหล่งทุนก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ  
ได้แก่  การวิจัยและพัฒนา  การผลิต  การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน  รวมทั้งการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดโรคในภาวะการระบาด  หรือในกรณีที่มีเหตฉุกุเฉนิ 
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หรือเหตุจ าเป็น  ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
สถาบันอาจด าเนินการสรรหาผู้รับทุนแบบเฉพาะเจาะจงและพิจารณาจัดสรรทุนตามระเบียบนี้   
โดยไม่ต้องประกาศรับสมัครทุนก็ได้   

หมวดที่  ๕ 
การพิจารณาจัดสรรทุน 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ 
เป็นประธาน  ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการวิชาการจ านวน  ๒  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 
ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เป็นกรรมการ  ผู้จัดการส านักของสถาบันที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการและ  
เลขานุการ  และผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน  ๒  คน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ 
ทุนโครงการที่มีวงเงินทุนไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)   

ข้อ ๑๘ การพิจารณาจัดสรรทุนของสถาบันต้องเป็นไปตามแผนการให้ทุน  และให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

สถาบันรวบรวมเอกสารโครงการที่เสนอขอรับทุน  ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาให้ความเห็น   
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  เห็นชอบให้โครงการใด  “ผ่าน”  ให้สถาบัน
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการที่มีวงเงินทุนไม่เกิน  ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ให้ เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาทุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน  และรายงานคณะอนุกรรมการวิชาการ  และ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ   

(๒) โครงการที่มีวงเงินทุนเกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  แต่ไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  ให้เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติทุน  
และรายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ 

(๓) โครงการที่มีวงเงินทุนเกินกว่า  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไป   
ให้เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาในเบื้องต้น  และเสนอคณะกรรมการบริหารสถ าบัน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติทุน 

ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเห็นชอบให้โครงการใดผ่านน้อยกว่า  ๒  ใน  ๓  ให้ถือว่า
โครงการดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณา  และไม่ต้องน าเข้ากระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ต้องการพิจารณาโครงการอย่างเร่งดว่นตามแผนการให้ทุนหรือที่อยู่นอกเหนือแผนการ 
ให้ทุน  ให้ผู้อ านวยการใช้ดุลยพินิจในการเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา  
ให้ความเห็นเบื้องต้น  และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติและปรับแผนการให้ทุน 
หากจ าเป็น  โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  และไม่ต้องพิจารณาตามวงเงินทุน 

ข้อ ๑๙ โครงการที่ได้รับการอนุมัติทุนตามข้อ  ๑๘  ให้สถาบันด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีการสรรหาผู้รับทุนแบบเฉพาะเจาะจง  ให้สถาบันจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
ไปยังผู้ขอรับทุน 

(๒) กรณีการสรรหาผู้รับทุนแบบเปิดรับทั่วไป  ให้สถาบันประกาศรายชื่อโครงการและผู้ขอรับทุน 
ที่ผ่านการพิจารณา 

เมื่อด าเนินการตามข้างต้นแล้ว  ให้จัดท าสัญญารับทุนกับสถาบันต่อไป  โดยสัญญารับทุน  
ให้เป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด 

ข้อ ๒๐ กรณีทุนที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี  (Multi-Year)  ก่อนการท าสัญญารับทุน 
ในปีถัดไป  ให้เสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามกรอบวงเงินทุน   
โดยผู้อ านวยการอาจใช้ดุลยพินิจส่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา  
ให้ความเห็นก่อนเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้นพิจารณาก็ได้   

ข้อ ๒๑ อ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  ทรัพย์สิน  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงิน  
ของสถาบัน 

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้นสุดสัญญารับทุน  ผู้รับทุนต้องรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่
สถาบันก าหนด  และส่งมอบทรัพย์สิน  รายรับอื่นใด  รวมทั้งเงินคงเหลือที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ  
ตามสัญญารับทุนคืนให้แก่สถาบันหรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญารับทุน  ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด   
ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่  ๖ 
การบริหารจัดการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

 
 

ข้อ ๒๓ การพิจารณาทุนทุกขั้นตอน  ให้ผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณาแสดงความเป็นไปได้ที่อาจจะ
เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่เสนอขอรับทุนต่อที่ประชุม   
ก่อนการเริ่มพิจารณาทุนทุกครั้ง  และให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสามารถให้ผู้นั้นท าหน้าที่พิจารณาทุนต่อไป
ได้หรือไม่  กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ให้ประธานในที่ประชุมเป็นวินิจฉัยผู้ชี้ขาด 

หมวดที่  ๗ 
การบริหารพัสดุภายใต้สญัญารับทุน  และทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

ข้อ ๒๔ การบริหารจัดการพัสดุภายใต้สัญญารับทุนตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  ข้อวินิจฉัย  หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๕ ความเป็นเจ้าของ  การบริหารจัดการ  การน าไปใช้ประโยชน์  การก ากับติดตาม   
และการรายงานซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้ นจากการให้ทุน 
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ตามระเบียบนี้  ให้สถาบันด าเนินการให้สอดคล้องตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่  ๘ 
การขยายระยะเวลา  การยกเลิก  และการแก้ไขสญัญารับทุน 

 
 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่มีความจ าเป็นและสมควรแก่เหตุ  ท าให้ผู้รับทุน  
ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนได้  ให้ผู้รับทุนแจ้งสถาบัน  
โดยส่งเอกสารขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลประกอบตามแบบที่สถาบันก าหนด  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญารับทุน  โดยให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลา
ตามสัญญารับทุน  และรายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ   

ในกรณีที่ผู้รับทุนเคยได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญารับทุนมาแล้วหนึ่งครั้ง   
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารสถาบัน  ในการพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาดังกล่าว   

ทั้งนี้  การขยายระยะเวลาในแต่ละครั้งต้องไม่เกินหนึ่งเท่าของระยะเวลาตามสัญญารับทุน 
ข้อ ๒๗ การยกเลิกทุน   
(๑) ผู้รับทุนขอยกเลิกทุน  ให้ผู้รับทุนท าหนังสือขอยกเลิกทุนพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร   

กรณีผู้รับทุนขอยกเลิกทุนและยังไม่ได้รับการจัดสรรทุนหรือขอคืนเงินทั้งหมด  ให้ผู้อ านวยการพิจารณา  
อนุมัติและรายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือทราบ  หากเป็นการขอยกเลิกทุนและคืนเงิน  
เพียงบางส่วนให้เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามกรอบวงเงินทุนเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้ง
รายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ   

(๒) สถาบันขอยกเลิกการให้ทุน  กรณีภายหลังพบว่า  ผู้รับทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปที่ก าหนด 
ในประกาศรับสมัครทุน  หรือผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญารับทุน  ไม่ด าเนินการตามระเบียบ  ประกาศ   
ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่สถาบันแจ้งให้ด าเนินการ  หรือแหล่งทุน 
ยกเลิกการให้ทุน  หรือมีเหตุจ าเป็นต้องยกเลิกการให้ทุน  กรณีดังกล่าวให้สถาบันเสนอผู้มีอ านาจ  
พิจารณาอนุมัติตามกรอบวงเงินทุนแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งท าหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ทุนให้ผู้รับทุนนั้น ๆ   
ทราบ  และรายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ 

เมื่อมีการยกเลิกทุนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ผู้รับทุนคืนเงินเต็มจ านวนหรือบางส่วนแล้วแตก่รณี   
พร้อมทั้งดอกผล  (ถ้ามี)  และส่งมอบสรุปผลการด าเนินงานตามรูปแบบที่สถาบันก าหนด  พร้อมทั้ง 
ทรัพย์สินคืนให้แก่สถาบันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญารับทุน  ภายในระยะเวลาที่สถาบันก าหนด  ทั้งนี้   
ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๒๘ การแก้ไข  เปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน  ที่ไม่กระทบวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  วงเงินทุน  
หรือสาระส าคัญของสัญญารับทุน  สามารถกระท าได้โดยให้ผู้อ านวยการมีอ านาจในการพิจารณา  และ
รายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ   

้หนา   ๗
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การแก้ไข  เปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน  ที่กระทบวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด  วงเงินทุน  หรือ
สาระส าคัญของสัญญารับทุน  จะกระท ามิได้  เว้นแต่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสถาบันหรือมีความจ าเป็น
ในการด าเนินงานของสถาบัน  และไม่ท าให้สถาบันเสียหายหรือเสียเปรียบเกินสมควร  โดยให้คณะ
กรรมการบริหารสถาบันมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการด าเนินการดังกล่าว 

หมวดที่  ๙ 
การติดตาม  ประเมินผลโครงการ  และการถา่ยทอดองค์ความรู้ 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้สถาบันด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนจากสถาบัน  และ
รายงานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ 

ข้อ ๓๐ ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
ในผลงานวิจัยนั้นอย่างเต็มความสามารถ  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่องค์ความรู้   
ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุน  สัญญารับทุนและการบริหารทุนของสถาบันที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปและให้มีผลไปจนกว่าสัญญารับทุนนั้นจะสิ้นสุดลง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

มานติ  ธีระตนัติกานนท ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๘
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