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หลักการและเหตุผล 

การ พัฒนาวัค ซีน เปน เรื่ อง ท่ี มีความซับซอนและตอง ใช เ วลายาวนาน ความสํา เ ร็ จ 
ของการพัฒนานอกจากจะข้ึนอยูกับความกาวหนาและศักยภาพดานเทคโนโลยีแลว ยังข้ึนอยูกับความรู 
ความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญ โดยประเทศตองมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคลากรใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับงานการพัฒนางานดานวัคซีน ซ่ึงในการพัฒนาคนใหมี
สมรรถนะสูงนั้นเปนเรื่องท่ีตองวางแผนการพัฒนาในระยะยาว เนื่องจากตองใชงบประมาณท่ีคอนขางมาก 
การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความชัดเจนและสอดรับกับความตองการท่ีแทจริงของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
จะตองมีกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงและสอดรับกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังระดับนโยบาย ผูปฏิบัติงาน  
และสถาบันการศึกษา จึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงานใหมีศักยภาพตามความตองการ 
สงผลใหเกิดผลิตภัณฑวัคซีนท่ีเปนความจําเปนของประเทศตอไปในอนาคต 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีน 
และเปนหนวยงานกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาวัคซีนของประเทศ มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 22 (2) ใหสถาบันมีหนาท่ีและอํานาจ สงเสริม 
สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนใหมีคุณภาพและมี
ปริมาณเพียงพอสําหรับท่ีจะใชท้ังในสถานการณปกติและในสถานการณฉุกเฉิน และจัดใหมีทุนการวิจัย 
และทุนอุดหนุน เพ่ือสงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการดังกลาว นอกจากนี้ สถาบันยังใหความสําคัญ
ในการใหทุนเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการสนับสนุนทุน เปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐาน มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลัก ดังกลาว สถาบันจึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน เรื่อง การใหทุนของสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือใชเปนแนวทางและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานภายในสถาบัน โดยมุงหวังใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการใหทุนแกบุคลากรดานวัคซีน นักศึกษา 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานเครือขายดานวัคซีนในประเทศ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสามารถนําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องการใหทุนของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ไปใชเปน
แนวทาง/มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการใหทุนของสถาบัน และผูรับทุน 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุนทุนจากสถาบันวัคซีน
แหงชาติ  
 

กลุมผูรับทุน 

1. บุคลากรในหนวยงานเครือขายดานวัคซีนและท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย การวิจัยพัฒนาวัคซีน 
การผลิตวัคซีน การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. อาจารยจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวของกับวัคซีน หรือศึกษาในสายงานท่ี

ตองใชในกระบวนการพัฒนาวัคซีน 
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ขอบเขตการสนับสนุนทุน 

การสนับสนุนทุนของสถาบัน ครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้งตามมาตรา 21 และ หนาท่ีและ
อํานาจตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 ซ่ึง
ครอบคลุมงานดานการวิจัย พัฒนา ผลิต ประกันคุณภาพ บริหารจัดการ จัดหา และกระจายวัคซีน โดย
สงเสริมและสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนางานดานวัคซีนอยางครบวงจร ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานและ
บุคคลากร 
 

นิยามศัพท 

1. “ทุนวิจัย” หมายถึง เงินหรือทรัพยสินท่ีสถาบันใหการสนับสนุนหรือท่ีรวมกับผูอ่ืนใหการ
สนับสนุนแกผูรับทุนในศึกษาวิจัยดานวัคซีนตั้งแตการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพ การสราง
เสริมภูมิคุมกัน และการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือใหไดขอมูล ความรู กระบวนการตาง ๆ และผลิตภัณฑท่ี
สามารถนําไปพัฒนาตอยอดในการนํามาใชเปนวัคซีน หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวเนื่องกับการวิจัย  

2. “ทุนดําเนินงาน” หมายถึง เงินหรือทรัพยสินท่ีสถาบันใหการสนับสนุนหรือท่ีรวมกับผูอ่ืนให
การสนับสนุนแกผูรับทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานวัคซีนซ่ึงไมใชทุนวิจัยและทุนศึกษา
ตอ 

3. “ทุนศึกษาตอ” หมายถึงเงินหรือทรัพยสินท่ีสถาบันใหการสนับสนุนหรือท่ีรวมกับผูอ่ืนใหการ
สนับสนุนแกผูรับทุน เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณดานการเรียน การวิจัยตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพดานวัคซีน เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญา และใหหมายความ
รวมถึงการเตรียมความพรอมดานภาษา การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา การฝกอบรม หรือการดูงานท่ีเปน
สวนหนึ่งของการศึกษานั้นดวย” 

4. “คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ทุน
ดําเนินงาน และทุนศึกษาตอ ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

5. “คณะอนุกรรมการวิชาการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแหงชาติแตงตั้งข้ึน และทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ รวมท้ังการพิจารณาสนับสนุนทุนวจิยั ทุนดําเนินงาน และทุนศึกษาตอ  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีแนวทางในการสนับสนุนทุนอยางเปนระบบ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 
2. ผูขอรับทุนทราบข้ันตอน และแนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนของสถาบันท่ีเปนมาตรฐาน

เดียวกัน ทําใหสามารถวางแผนในการขอรับทุนไดอยางเหมาะสม 
3. ลดขอผิดพลาด และหลีกเลี่ยงขอขัดแยงท่ีเกิดจากแนวทางการปฏิบัติ และระเบียบท่ีมีความ

แตกตางกันระหวางสถาบันและผูรับทุน 
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ผูรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
2) คณะอนุกรรมการวิชาการ 
3) ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
4) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 
5) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (External reviewers) 
6) ผูจัดการสํานักพัฒนาศักยภาพดานวัคซีนของประเทศ 
7) ผูจัดการสํานักดานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีตองการใหทุน 
8) ผูจัดการสํานักอํานวยการ 
9) นักวิชาการวัคซีนผูทําหนาท่ีวิเคราะหโครงการ 
10) นิติกร 
11) เจาหนาท่ีพัสดุ 
12) เจาหนาท่ีการเงิน 
13) เจาหนาท่ีธุรการ 
 

ประเภททุนท่ีใหการสนับสนุน 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ จัดใหมีการสนับสนุนทุน จํานวน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทุนวิจัย จําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 
1.1 ทุนวิจัยสําหรับบุคคลท่ัวไป เปนทุนท่ีสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาดานวัคซีน จํานวน 

ไมเกิน 10 ทุนตอป วงเงินสนับสนุนไมเกินทุนละ 1,000,000 บาท กรณีทุนวิจัยมุงเปาของสถาบันอาจมี
วงเงินเกิน 1,000,000 บาท ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความเหมาะสม และ/หรือเปนไปตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถาบันวัคซีนแหงชาติผานคณะอนุกรรมการดานวิชาการ  

1.2 ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เปนทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาดานวัคซีนเทานั้น ไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทําวิจัย จํานวนไมเกิน 5 ทุนตอป  
ทุนละ 200,000 - 500,000 บาท หรือเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวัคซีน
แหงชาติผานคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 

1.3 ทุนวิจัยรวมระหวางสถาบันและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปนทุน
ท่ีสถาบันสนับสนุนเพ่ือใหผูรับทุนดําเนินการวิจัยและพัฒนาดานวัคซีนเทานั้น โดยคาใชจาย เชน 
คาลงทะเบียน คาใชครองชีพรายเดือน และอ่ืนๆ ผูรับทุนจะไดรับการสนับสนุนจาก คปก. โดยจํานวนทุนท่ี
ใหการสนับสนุนจํานวนไมเกิน 5 ทุนตอป ทุนละ 200,000 - 500,000 บาท หรือเปนไปตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแหงชาติผานคณะอนุกรรมการดานวิชาการ 
 

2. ทุนดําเนินงาน จําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก  
2.1 ทุนสนับสนุนโครงการภายใตเครือขายดานวัคซีน บันทึกความตกลง วาระแหงชาติ

ดานวัคซีน หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ เปนทุนเพ่ือพัฒนางานดานวัคซีนตลอดวงจร
การพัฒนาวัคซีนตั้งแตการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันคุณภาพวัคซีน และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
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รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีน จํานวนไมเกิน 10 ทุนตอป ไมเกินทุนละ 500,000 บาท หรือ
เปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แหงชาติ  

2.2 ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิชาการ เปนทุนท่ีสถาบัน 
ใหแกผูรับทุนเพ่ือฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนางานดานวัคซีนของหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังการนําเสนอผลงานทางวิชาการเก่ียวกับวัคซีน จํานวนไม
เกิน 10 ทุนตอป วงเงินไมเกิน 200,000 บาท หรือเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

2.3 ทุนสนับสนุนการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการดานวัคซีน เปนทุนท่ีสถาบัน
ใหแกผูรับทุนเพ่ือดําเนินการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานดานวัคซีน 
โดยสถาบันใหการสนับสนุนทุนเพ่ือดําเนินการท้ังหมด หรือใหการสนับสนุนบางสวนแกผูรับทุน จํานวนไม
เกิน 5 ทุนตอป วงเงินไมเกิน 200,000 บาท หรือเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุน หรอืคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

2.4 ทุนสนับสนุนการฝกงานหรือฝกปฏิบัติจริง เปนทุนการท่ีสถาบันใหแกผูรับทุนเพ่ือฝก
ปฏิบัติหรือการเรียนรูในสถานท่ีจริง เพ่ือเนนการนําทักษะท่ีไดไปใชประโยชนหรือสามารถตอยอดในการ
พัฒนางานดานวัคซีน ไดแก การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการวิจัยพัฒนา การฝกปฏิบัติในโรงงานตนแบบ 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนไมเกิน 10 ทุนตอป วงเงินไมเกิน 200,000 บาท หรือเปนไปตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
 

3. ทุนศึกษาตอ จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 
3.1 ทุนศึกษาตอในประเทศ เปนทุนท่ีสถาบัน ใหแกผูรับทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความ

ชํานาญ หรือประสบการณดานการเรียนการวิจัย ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ
ภายในประเทศ โดยพิจารณาใหตามความจําเปน หรือตามความตองการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ  
และเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแหงชาติ 

3.2 ทุนศึกษาตอตางประเทศ เปนทุนท่ีสถาบัน ใหแกผูรับทุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความ
ชํานาญ หรือประสบการณดานการเรียนการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ 
ในตางประเทศ โดยพิจารณาใหตามความจําเปนหรือตามความตองการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ และ
เปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แหงชาติ 
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รายละเอียดการขอรับทุนแตละประเภท 

ทุนวิจัยสําหรับบุคคลท่ัวไป 
 

๑. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

1.1 เปนขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจางในหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
เครือขายดานวัคซีน หรือเปนอาจารยระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน   

1.2 เปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุม
คุณภาพ และการใชวัคซีน หรือมีประสบการณในการดําเนินงานเก่ียวกับวัคซีน หรือปฏิบัติงานในหนวยงาน
เครือขายดานวัคซีน  

1.3 เปนหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ 
และการใชวัคซีน หรือมีประสบการณในการดําเนินงานเก่ียวกับวัคซีน ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีน
แหงชาติ วาดวยการสรางความรวมมือใหดําเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีน 
พ.ศ. …  

1.4 เปนหนวยงานหรือบุคคลท่ีสถาบันเห็นวาเปนผูท่ีมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีน และเปนท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และ 

1.5 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 
 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย (แบบทุน สวช. 1) 
 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

3.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย (แบบทุน สวช. 1) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 2) 
3.3 แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย (แบบทุน สวช. 3) 
3.4 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (แบบทุน สวช. 4) 
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ทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

1.1 เปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาแพทยศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรประยุกต หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

1.2 มีโครงรางวิทยานิพนธเก่ียวกับวัคซีน ท่ีไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว ยกเวนทุนวิจัย
รวมระหวางสถาบันและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ใหผูขอรับทุนใชหนังสือรับรองหัวขอ
วิจัยหรือวิทยานิพนธจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการขอรับทุน  

1.3 เปนผูมีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ  
1.4 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 
2. หลักฐานการสมัคร 
ใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้ จํานวน 1 ชุด 

2.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย (แบบทุน สวช. 5)  
2.2 เอกสารแสดงการอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผูขอรับทุนกําลัง

ศึกษาอยู  
 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

3.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจยั (แบบทุน สวช. 5) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 2)  
3.3 แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย (แบบทุน สวช. 3) 
3.4 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบรูณ (แบบทุน สวช. 4) 
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ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการรวมใหทุน
พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกระหวาง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
 

1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
1.1 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติ ตามท่ีโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กําหนด  
1.2 มีโครงรางวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับวัคซีนท่ีไดรับการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว 
1.3 เปนผูมีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ 
1.4 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 
 

2. หลักฐานการสมัคร 
ใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้ จํานวน 1 ชุด 

2.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย (แบบทุน สวช.5) 
2.2 หลักฐานการอนุมัติหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธจากสถาบันการศึกษาท่ีศึกษาอยู หรือ

หนังสือรับรองหัวขอวิจัยหรือวิทยานิพนธจากอาจารยท่ีปรึกษา 
2.3 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

3.1 แบบฟอรมการเสนอโครงรางวิจัย (แบบทุน สวช. 5) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 14)  
3.3 แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย (แบบทุน สวช. 3) 
3.4 แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ (แบบทุน สวช. 4) 
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ทุนสนับสนุนโครงการภายใตเครือขายดานวัคซีน บันทึกความตกลง วาระแหงชาติดานวัคซีน หรือ
นโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

 
๑. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

(1) เปนบุคคลหรือหนวยงานเครือขายดานวัคซีน มีบันทึกความตกลงกับสถาบัน หรือเปนหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบโครงการภายใตวาระแหงชาติดานวัคซีน หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ หรือ
เปนผูท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ วาดวยการสรางความรวมมือใหดําเนินการ
หรือสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีน พ.ศ. … 

(2) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 แบบฟอรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีน (แบบทุน สวช. 8) 
 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
3.1 แบบฟอรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีน (แบบทุน สวช. 8) 
3.2 สัญญาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีน (แบบทุน สวช. 9) 
3.3 แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย และดําเนินงาน (แบบทุน สวช. 3) 
3.4 แบบรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ (แบบทุน สวช. 10) 
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ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

1.1 ในกรณีท่ีเปนบุคคลท่ัวไป 
 (ก) กําลังปฏิบัติงาน หรือมีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับวัคซีน  
 (ข) หลักสูตรการอบรม หรือศึกษาดูงาน ตองสามารถนํามาพัฒนาการวิจัยวัคซีน การผลิต
วัคซีน  การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน หรือการใชวัคซีนได  
      (ค) เปนผูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนท่ีจําเปนตอการสื่อสารใน
ระหวางการอบรม ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิชาการได  
 (ง) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 (2) ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา 

1.2 ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา 
 (ก) เปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาในสาขาแพทยศาสตร 
สัตวแพทยศาสตร เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรประยุกต หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 (ข) โครงรางวิทยานิพนธท่ีเสนอขอรับทุนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ        
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   
 (ค) หลักสูตรการอบรม หรือศึกษาดูงาน ตองสามารถนํามาพัฒนาวิทยานิพนธหรือเปนสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธ  
 (ง) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ  
 
2. หลักฐานการสมัคร 
ใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้ จํานวน 1 ชุด 

2.1 แบบฟอรมใบสมัครขอรับทุน (แบบทุน สวช. 6)  
2.2 เอกสารแสดงการอนุมัติหัวขอ (ถามี) และเลมโครงรางวิทยานิพนธของสถาบันอุดมศึกษาท่ี 

ผูขอรับทุนกําลังศึกษาอยู (กรณีเปนนักศึกษา) และโครงรางงานวิจัยท่ีกําลังทําอยู (กรณีเปนนักวิจัย) 
2.3 สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
2.4 หนังสือตอบรับจากสถาบันท่ีจะไปอบรม ศึกษาดูงาน หรือนําเสนอผลงานวิชาการ      

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

3.1 ใบสมัครขอรับทุน (แบบทุน สวช. 6) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 7) 
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ทุนสนับสนุนการฝกงานหรือฝกปฏิบัติจริง  
1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 

1.1 ในกรณีท่ีเปนบุคลากรในหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 
 (ก) เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานเครือขายดานวัคซีน ไดแก หนวยงานดานการวิจัย
พัฒนา การผลิต การควบคุมกํากับคุณภาพ การบริหารจัดการ และการใชวัคซีน 
 (ข) เปนผูท่ีมีบทบาทหนาท่ี หรือไดรับมอบหมายใหดําเนินการในวงจรการพัฒนาวัคซีนซ่ึงมี
สังกัดตามขอ (ก)  
 (ค) กรณีขอรับทุนฝกปฏิบัติจริงในตางประเทศ ผูรับทุนจะตองมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนท่ีจําเปนตอการสื่อสารในระหวางฝกปฏิบัติงานได 
 (ง) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 

1.2 ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา 
(ก) เปนผูท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาเภสัชศาสตร วิทยาศาสตร 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิทยาศาสตรประยุกต หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
(ข) เกรดเฉลี่ยสะสมถึงปท่ี 4 เทอมแรก ตั้งแต 3.0 ข้ึนไป  

 (ค) ตองฝกงานท่ีโรงงานผลิตวัคซีน หรือหนวยงานดานวัคซีน ไดแก สถานเสาวภา สภากาชาด
ไทย องคการเภสัชกรรม บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออร                
ชีววัตถุ จํากัด บริษัท เกรทเตอรฟารมา จํากัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด โรงงานตนแบบผลิตยาชีว
วัตถุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาดานชีววัตถุ 
และวัคซีนสําหรับสัตว โดยการพิจารณาใหเปนดุลพินิจของคณะทํางานพิจารณากรั่นกรองโครงการ  
 (ง) ผูเสนอขอรับทุนจะตองมีโครงรางจุลนิพนธ (Senior project) ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
วัคซีน 
 (จ) ผูขอรับทุนจะตองมีหนวยงานเครือขายดานวัคซีนรองรับในการฝกงาน อยางนอย 4 ผลัด 
ผลัดละ 6 สัปดาห ตอเนื่อง 24 สัปดาห สําหรับสาขาเภสัชศาสตร สวนสาขาวิชาอ่ืนๆ ใหเปนไปตาม
ดุลพินิจและความเห็นชองของคณะทํางานพิจารณากรั่นกรองโครงการ 
 (ฉ) เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 
 
2. หลักฐานการสมัคร 
ใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้ จํานวน 1 ชุด 

2.1 แบบฟอรมใบสมัครขอรบัทุน (แบบทุน สวช. 8) 
2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษาท่ีตองการขอรับทุน 
2.3 เอกสารรับรองหัวขอ senior project 
2.4 เอกสารตอบรับจากแหลงฝกงาน (ถามี) 

 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

3.1 แบบฟอรมใบสมัครขอรับทุน (แบบทุน สวช. 8) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 9)  
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ทุนศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ 
 

1. คุณสมบัติของผูขอรับทุน 
1.1 เปนผูท่ีกําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับ ใหเขาศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ 
1.2 ในกรณีเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 

2.75 หรือ 
1.3 ในกรณีเปนการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  

   (ก) จากระดับปริญญาตรี ตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 3.00 
   (ข) จากระดับปริญญาโท ตองมีผลการเรียนในระดับปริญญาโท ไมต่ํากวา 3.25 และ 

1.4 ตองเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา และหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือท่ีสถาบันเห็นวามีความนาเชื่อถือ 

1.5 ตองศึกษาตอในสาขาท่ีขาดแคลน หรือมีความจําเปนตอการพัฒนาดานวัคซีน และ  
1.6 มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวของผานเกณฑการคัดเลือกจาก

สถาบันการศึกษาท่ีผูรับทุนเขาศึกษา  
1.7 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 
1.8 เปนผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานเครือขายดานวัคซีนไมนอยกวา 3 ป กรณีปฏิบัติงานไมครบ 3 ป 

ตองมีหนังสือรับรองจากตนสังกัด 
1.9 เปนผูท่ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญารับทุนท่ีกําหนดไวทุกประการ 

กรณี ผูสมัครมีคุณสมบัติตามไมเปนไปตามเกณฑตามขอ (1.1) และ (1.2) ใหคณะกรรมการ
พิจารณากรั่นกรองโครงการ ใชดุลพินิจตามคุณสมบัติอ่ืนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ใหเปนไปตามความ
ถูกตองและโปรงใส  

กรณี ใหหนวยงานอ่ืนเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูขอรับทุนใหใชเกณฑตามระเบียบของหนวยงาน
นั้นเปนหลัก เวนแตเกณฑขอใดท่ีไมไดกําหนดไวใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
2. หลักฐานการสมัคร 
ใหสงเอกสาร ดังตอไปนี้ จํานวน 1 ชุด 

2.1 ใบสมัครคัดเลือก (แบบทุน สวช. 11) 
2.2 สําเนาปรญิญาบัตร  
2.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
2.4 สําเนาคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีผานเกณฑการคัดเลือก

จากสถาบันการศึกษาท่ีผูขอรับทุนเขาศึกษา  
2.5 รายละเอียดหลักสูตรท่ีจะไปศึกษาตอ  
2.6 หนังสือตอบรับจากสถาบันท่ีจะไปศึกษาตอ  
2.7 หนังสืออนุมัติและรับรองความเหมาะสมในการสมัครเพ่ือขอรับทุนจากหนวยงาน หรือ

สถาบันการศึกษาตนสังกัด  
 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
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3.1 ใบสมัครคัดเลือก (แบบทุน สวช. 11) 
3.2 สัญญารับทุน (แบบทุน สวช. 12) 
3.3 สัญญาคํ้าประกัน (แบบทุน สวช. 13) 

 
 
 

การรับสมัครทุน และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาทุน 
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

กรณีเปนทุนวิจัย และทุนดําเนินงาน 

1. สถาบันวัคซีนแหงชาติ ทําการคัดเลือกหนวยงานเพ่ือใหดําเนินการหรือประกาศหัวขอการวิจัย
พัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ ทางเว็บไซตของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ท่ี 
URL: www.nvi.go.th หนังสือแจงไปยังหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ หรือชองทางอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา
ประกาศประมาณ 4 เดือน หรือตามท่ีสถาบันกําหนด กรณีหากไมมีผูสมัคร ใหขยายเวลาการประกาศ
ออกไปอีก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม  

2. สําหรับทุนวิจัยเม่ือมีผูขอรับทุนเสนอโครงการเพ่ือใหสถาบันพิจารณาสนับสนุน นักวิชาการทํา
การรวบรวมและสงใหผูเชี่ยวชาญภายนอก (External reveiwer) พิจารณาจํานวน 3 คน ตอ 1 โครงการ 

3. สํานักพัฒนาศักยภาพดานวัคซีนของประเทศ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน เพ่ือ
พิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีสมควรไดรับการสนับสนุน โดยมีแนวทางปฏิบัติ และเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

2.1  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรทุนของสถาบัน 
2.1.1 นักวิชาการวัคซีนสงแบบแบบฟอรมชี้แจงผลประโยชนทับซอน (Conflict of 

Interest) ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน กอนการประชุมอยางนอย 1 สัปดาห 
2.1.2 ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า จั ด ส ร ร ทุ น  ชี้ แ จ ง แ ล ะ พิ จ า ร ณ า 

การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ตอโครงการของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  
โดยพิจารณาเปนรายบุคคล กรรมการท่ีมีผลประโยชนทับซอนจะไมมีสิทธิ์ลงความเห็นหรือพิจารณาทุน 

2.1.3 ผูเสนอขอรับทุน โดยหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูแทน นําเสนอรายละเอียด
โครงการตอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ใชระยะเวลานําเสนอ 12-15 นาที 

2.1.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนซักถามรายละเอียดโครงการ 5-10 นาที 
  

2.2 เกณฑการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้  

2.2.1 เกณฑการพิจารณาทุนวิจัย 
1) โครงการเก่ียวของกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีมีความสําคัญ และเปนเปาหมาย

ของชาติ 

2) โครงการเก่ียวของกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีมีความจําเปน และเรงดวน 

3) โครงการเก่ียวของกับการแกไขปญหาหรือเติมเต็มจุดออนในการพัฒนาวัคซีน

ของประเทศตามแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

http://www.nvi.go.th/
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4) สามารถนําผลไปตอยอดเพ่ือการพัฒนาการผลิตและการควบคุมคุณภาพของ

วัคซีนในประเทศ โดยไมมีเง่ือนไขดานทรัพยสินทางปญญากับภาคเอกชนหรือตางชาต ิ

5) มีการดําเนินงานวิจัยแบบบรูณาการในรปูแบบเครือขายเปนหลัก 

6) ผูวิจัยหลักมีประวัติและผลงานวิจัยท่ีเหมาะสม 

7) งบประมาณมีความเหมาะสมเทียบกับแผนการวิจัยในภาพรวม 

2.2.2 เกณฑการพิจารณาทุนดําเนินงาน 

1) โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ ใน
ดานตางๆ ดังนี้ การพัฒนากระบวนการผลิต ควมคุมคุณภาพ การใชวัคซีน การพัฒนาบุคลากร หรือการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2) โครงการมีความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาการตรวจ
วิเคราะห รวมท้ังการแกปญหาดานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

3) ผลการดําเนินโครงการสามารถนําไปพัฒนางานดานวัคซีนของประเทศได 
4) สามารถนําผลไปตอยอดเพ่ือการพัฒนาการผลิต หรือควบคุมคุณภาพวัคซีน 

ในประเทศ โดยไมมีเง่ือนไขดานทรัพยสินทางปญญากับภาคเอกชนหรือตางชาต ิ
5) มีการดําเนินงานแบบบูรณาการในรูปแบบเครือขายเปนหลัก 
6) ผูรับผิดชอบโครงการมีประวัติและผลงานท่ีเหมาะสม 
7) งบประมาณมีความเหมาะสมเทียบกับแผนการดําเนินงาน 

4. การแจงผลและประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน 
4.1 ทุนวิจัย  
โครงการยื่นขอรับทุนจากสถาบันจะถูกนําเขากระบวนการพิจารณา และจะตองผานการ

พิจาณาตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนดในขอ 2.2.1 เริ่มจากการสงโครงการใหผูเชี่ยวชาญภายนอก (External 
reviewers) อยางนอย 3 คนตอโครงการ อานและทบทวนโครงการใชเวลาประมาณ 1 เดือน โดยข้ัน
ตอนนี้ผูขอรับทุนสามารถเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีตองการใหทบทวนโครงการได โดยใหระบุ
รายชื่อ พรอมขอมูลความเชี่ยวชาญและความเก่ียวพันกับผูเชี่ยวชาญภายนอกดังกลาวทายขอเสนอ
โครงการเพ่ือใหสถาบันพิจารณา อยางไรก็ตาม สถาบันอาจใชผูเช่ียวชาญท่ีผูย่ืนขอทุนแนะนํามาหรือไม
ก็ได เม่ือครบกําหนดทบทวนโครงการจากผูเชี่ยวชาญภายนอก สถาบันจะทําการรวบรวมผลจากนั้นนําเขาสู
การพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเชิงเทคนิค และข้ันตอน
สุดทายจะนําผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเขาสูคณะอนุกรรมการวิชาการ 
ภายหลังไดรับมติ สถาบันจะแจงผลการคัดเลือกรอบท่ี 1 ทางอีเมล ภายใน 3 วันทําการ โดยจะแจงผลท้ัง
โครงการท่ีผานและไมผานการพิจารณา เฉพาะโครงการท่ีผานการพิจารณาจัดสรรทุนจะมีการแจงอยางเปน
ทางการผานผานเว็บไซตของสถาบันหรือผานตนสังกัดผูไดรับทุน โดยรวมแลวจะใชระยะเวลาประมาณ 2-
3 เดือน กรณี โครงการเรงดวน อาจใชระยะเวลานอยกวา 1 เดือน  

4.2 ทุนดําเนินงาน โครงการท่ีผานการพิจาณาจะตองเปนไปตามเกณฑในขอ 2.2.2 โดย
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หลังทราบผลการพิจารณาจัดสรรทุนสถาบันจะแจงผลการคัดเลือกรอบ 
ทางอีเมล ภายใน 3 วันทําการ โดยจะแจงผลท้ังโครงการท่ีผานและไมผานการพิจารณา และแจงผาน
เว็บไซตของหนวยสนับสนุนทุนเฉพาะโครงการผานการพิจารณาจัดสรรทุนเทานั้น กรณี คณะกรรมการมี
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ความเห็นใหปรับแกไขโครงการ ผูขอรับทุนจะตองปรับแกและสงกลับมาท่ีสถาบัน ภายในระยะเวลา 2 
สัปดาห หรือตามท่ีสถาบันกําหนด และสถาบันจะอนุมัติงบประมาณโครงการ ตามขอ 7 ตอไป 

5. ทุนท่ีผานการสนับสนุน  

 5.1 ทุนดําเนินงาน 
5.1.1 โครงการท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนมีมติใหการสนับสนุน 
5.1.2 โครงการท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนมีมติใหการสนับสนุน แตมีเง่ือนไข

ใหปรับแกโครงการตามคําแนะนําของคณะกรรมการ โดยสถาบันจะสงขอแนะนําใหผูขอรับทุน
ดําเนินการปรับแก (ทางอีเมลหรือจัดสงเอกสาร) และผูรับทุนจะตองสงโครงการท่ีปรับแกแลวกลับมา
ท่ีสถาบัน ภายในเวลา 2 สัปดาห หรือตามระยะเวลาท่ีสถาบัน กําหนด มิเชนนั้น ถือวาผูขอรับทุนไม
ผานการคัดเลือก 

5.2 ทุนวิจัย 
5.2.1 โครงการท่ีคณะอนุกรรมการดานวิชาการมีมติใหการสนับสนุน 
5.2.2 โครงการท่ีคณะอนุกรรมการดานวิชาการมีมติใหการสนับสนุน แตมีเง่ือนไขให

ปรับแกโครงการตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือคณะอนุกรรมการดานวิชาการ โดย
สถาบันจะสงขอแนะนําใหผูขอรับทุนดําเนินการปรับแก (ทางอีเมลหรือจัดสงเอกสาร) และผูรับทุน
จะตองสงโครงการท่ีปรับแกแลวกลับมาท่ีสถาบัน ภายในเวลา 2 สัปดาห หรือตามระยะเวลาท่ีสถาบัน 
กําหนด มิเชนนั้น ถือวาผูขอรับทุนไมผานการคัดเลือก 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเปนประการใด ใหถือเปนท่ีส้ินสุด 
ผูย่ืนขอทุนจะอุทธรณมิได โครงการท่ีไมไดรับทุนสนับสนุนในการเสนอครั้งแรกอาจนําไปปรับปรุงแลว
เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอีกครั้งได  

6. สถาบันประกาศผลการคัดเลือกทุนท่ีผานการคัดเลือกทุกประเภทผานเว็บไซตสถาบันวัคซีน
แหงชาติ URL: www.nvi.go.th แจงผูขอรับทุนผานทางโทรศัพท และอีเมลตามท่ีระบุในแบบฟอรมขอรับ
ทุนหลังจากมีการประกาศและแจงผล เจาหนาท่ีจะสงหนังสือแจงการไดรับสนับสนุนไปยังหนวยงานตน
สังกัดของผูรับทุนอยางเปนทางการ  

7. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการทําหนังสืออนุมัติสนับสนุนทุนท่ีผานการคัดเลือก เสนอตอผูมี
อํานาจอนุมัติทุน 

8. ผูผานการคัดเลือกสงแบบฟอรมโครงรางวิจัยท่ีขอรับทุน จํานวน 2 ฉบับ พรอมหนังสือนําสง
โครงการมาท่ีสถาบัน  

9. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับผูขอรับทุน เพ่ือจัดเตรียมรางสัญญา 
 

กรณีเปนทุนวิจัยตอเนื่อง  
1. ผูรับทุนจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณของงานวิจัยกอนขอรับทุนตอเนื่องในปถัดไป 
2. กรณีท่ีโครงการเปนงานวิจัยสําคัญ เชน การวิจัยสูผลิต ผูรับทุนจะตองนําเสนอผลการศึกษา

ตอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะอนุกรรมการดานวิชาการ จึงจะขอรับทุนตอเนื่องได หากมี
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือการปรับแกไขอ่ืนใด ผูรับทุนจะตองดําเนินการตามขอเสนอแนะ และสงใหสถาบัน
พิจารณาตอไป 

3. ผูรับทุนสงแบบฟอรมโครงรางวิจัยท่ีตองการขอรับทุนตอเนื่อง จํานวน 2 ฉบับ พรอมหนังสือ
นําสงโครงการมายังสถาบัน 

4. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการทําหนังสืออนุมัติสนับสนุนทุน เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติทุน 
5. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับผูขอรับทุน เพ่ือจัดเตรียมรางสัญญา 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การใหทุนวิจัย ทุนดําเนินงาน และทุนศึกษาตอ 
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การจัดทําสัญญา 

ข้ันตอนการจัดทําสัญญา 
1. ผูรับผิดชอบโครงการรางสัญญา โดยใชแบบฟอรมตามทุนแตละประเภท  
2. ผูรับผิดชอบโครงการสงรางสัญญาใหผูรับทุนเพ่ิมเติมขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง โดยผูรับ

ทุนจะตองจัดสงรางสัญญารับทุนใหฝายนิติการ หรือ ฝายกฏหมาย ตรวจสอบโดยละเอียด ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากไดรับรางสัญญา 

3. ฝายธุรการตรวจสอบงวดงานและออกเลขท่ีสัญญา และสงคืนใหผูรับผิดชอบโครงการ 
4. ผูรับผิดชอบโครงการสงสัญญาใหฝายนิติการของสถาบันพิจารณา 
5. ผูรับผิดชอบโครงการจัดสงเอกสารสัญญาใหผูรับทุน เพ่ือประสานการลงนามในหนวยงานของ

ผูรับทุน เอกสารประกอบดวย 
5.1  หนังสือภายนอก เรื่อง ลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนทุน 
5.2  สัญญาเพ่ือรับสนับสนุนทุน (แบบทุน สวช. 2/7/9/12/13/14/16) จํานวน 2 ฉบับ  
5.3  แบบฟอรมขอรับทุน (แบบทุน สวช. 1/5/6/8/11/15) จํานวน 2 ฉบับ 
5.4  แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (สวช. 10) 
5.5  รายการเอกสารแนบทายท่ีใชประกอบการทําสัญญา 

6. การลงนามในสัญญา 
6.1  กรณีทําสัญญากับหนวยงาน 

6.1.1  ใหผูบริหารสูงสุด หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ ของหนวยงานผูรับทุน เปนผูลงนาม
ในสัญญา รวมท้ังในเอกสารแนบทายสัญญาทุน และประทับตราของหนวยงานผูรับทุนทุกหนา  

6.1.2  หัวหนาโครงการลงนามในฐานะพยานฝายผูรับทุน เวนแตผูมีอํานาจลงนามเปน
หัวหนาโครงการ ใหบุคคลท่ีเปนผูวิจัยรวมในโครงการหนึ่งทานเปนผูลงนามในฐานะพยานฝายผูรับทุน 

6.2 กรณีทําสัญญากับบุคคล ใหหัวหนาโครงการลงนามในสัญญา และใหผูวิจัยรวมลงนามใน
ฐานะพยาน 

7. ผูวิจัยหรือผูรับผิดชอบฝายผูรับทุนสงสัญญาท่ีลงนามแลว พรอมเอกสารตามรายการ
เอกสารแนบทายท่ีใชประกอบการทําสัญญา กลับมาท่ีสถาบัน 

8. ผูรับผิดชอบโครงการสงสัญญาพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหนิติกรตรวจสอบและนําความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการลงนาม 

9. ผูรับผิดชอบโครงการสงสัญญาท่ีลงนามโดยท้ังสองฝายแลว ใหฝายธุรการของสถาบันเก็บไว 1 
ฉบับ และสงคูฉบับใหหนวยงานผูรับทุนเก็บไว 1 ฉบับ โดยหนวยงานผูรับทุนสําเนาใหหัวหนาโครงการจํานวน 
1 ฉบับ 

 
การเปดบัญชีธนาคาร 

1. ลักษณะของบัญชีเพ่ือรับโอนเงินสนับสนุนจากสถาบัน 
1.1 หนวยงานผูรับทุนเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยระบุชื่อบัญชีในนามโครงการท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากสถาบัน  



 

18 

 

1.2 ประเภทบัญชีท่ีเปด เปนบัญชีออมทรัพยเทานั้น ท้ังนี้ ไมอนุญาตใหนําเงินฝากประเภทอ่ืนมา
ปะปน และไมใช ATM ในการเบิกจายจากบัญชีดังกลาว   

1.3 กรณี หนวยงานผูรับทุนมีบัญชีธนาคารกรุงไทย ท่ีเปดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันโดยเฉพาะอยู
แลว ใหใชบัญชีดังกลาวในการรับโอนเงินได โดยใหสําเนาปกสมุดบัญชีหนาแรก ท่ีระบุหมายเลขบัญชีใหกับ
สถาบัน  

 1.4 กรณี หนวยงานผูรับทุนมีบัญชีรับทุนของธนาคารอ่ืน หรือรูปแบบการรับเงินนอกเหนือจากขอ 
1.1-1.3 ใหทําหนังสือชี้แจงมายังสถาบัน 

2. วิธีการและข้ันตอนการโอนเงินเขาบัญชีของผูรับทุน 
2.1 เม่ือทําการเปดบัญชีตามขอ 1 แลว ผูรับทุนตองสงสําเนาหนาแรกสมุดบัญชีท่ีระบุหมายเลข

บัญชี ใหสถาบัน เพ่ือใชในการสั่งจายเช็คจากสถาบัน  
2.2 ผูรับทุนตองกรอกแบบคําขอรับเงินผานธนาคาร หรือแบบสวช.10 มายังสถาบัน โดยผูมี

อํานาจลงนามในแบบสวช.10 เปนบุคคลเดียวกับท่ีลงนามในสัญญารับทุน หรือ เปนผูท่ีไดรับมอบอํานาจ
เทานั้น 

เง่ือนไขการส่ังจาย กําหนดใหผูมีอํานาจสั่งจายเงินอยางนอย 2 คน โดยตองมีหัวหนาโครงการ 
ลงนามดวยทุกครั้ง หรือในกรณีท่ีหนวยงานผูรับทุนมีระเบียบหรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหผูรับทุน
หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ ตองขอทําความตกลงกับสถาบัน เปนรายกรณี 

 
การสงเอกสารกลับไปยังสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

เม่ือไดดําเนินการลงนามสัญญาแลว ขอใหจัดสงเอกสารคืนสถาบัน ดังนี้ 

1. กรณีทําสัญญากับหนวยงานและลงนามโดยผูบริหารสูงสุด 
1.1 สัญญาท่ีลงนามและประทับตราแลวจํานวน 2 ฉบับ 
1.2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งอธิการบดี/ อธิบดีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
1.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรเจาหนาท่ีของอธิการบดี/อธิบดี พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
1.4 แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (แบบสวช. 10) จํานวน 1 ฉบับ 

2. กรณีทําสัญญากับหนวยงานและลงนามโดยผูรับมอบอํานาจ 
2.1 สัญญาท่ีลงนามและประทับตราแลวจํานวน 2 ฉบับ 
2.2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งอธิการบดี/ อธิบดี และของผูรับมอบอํานาจ (ถามี) พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
2.3 สําเนาคําสั่งมอบอํานาจหรือหนังสือมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
2.4 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรเจาหนาท่ีของอธิการบดี/อธิบดี และของผูรับมอบ

อํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
2.5 แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (แบบสวช. 10) 

3. กรณีทําสัญญากับบุคคล 
3.1 สัญญาท่ีลงนามและประทับตราแลวจํานวน 2 ฉบับ 
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3.2 สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
3.3 แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร (แบบสวช. 10) 

เม่ือสถาบัน ลงนามในสัญญาแลว จะจัดสงสัญญาคูฉบับใหกับหนวยงานผูรับทุน โดยให
หนวยงานผูรับทุนสําเนาใหหัวหนาโครงการจํานวน 1 ฉบับ 

 
การรายงานความกาวหนาโครงการและการเบิกจายเงิน 

1. เม่ือผูรับทุนไดรับสัญญาคูฉบับแลว ใหหัวหนาโครงการจัดสงงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
สัญญา โดยใหผูมีอํานาจลงนามในหนังสือนําสง เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินงวดตอไป 

2. หัวหนาโครงการจะตองสงรายงานความกาวหนาโครงการใหกับสถาบัน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในสัญญา นับตั้งแตวันท่ีเริ่มสัญญา เวนแตในสัญญาจะระบุเปนอยางอ่ืน เพ่ือรายงานความกาวหนา 
เปนระยะ ๆ โดยใชแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามประเภททุน 

3. เม่ือถึงกําหนดสิ้นสุดโครงการผูรับทุนตองสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ โดยจัดพิมพและเขา
รูปเลมใหเรียบรอย ใหกับสถาบันวัคซีนแหงชาติ จํานวน ๒ เลม หากมีการตีพิมพผลงานวิจัย ตองสงบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) จํานวน ๒ ฉบับ และแผนบันทึกขอมูลงานวิจัย (CD-ROM เปนไฟล .doc และ .pdf) 
จํานวน ๒ แผน กรณี อยูระหวางการตีพิมพใหสงบทคัดยอ หรือ manuscript ท่ีไดตอบรับใหตีพิมพในวารสาร 
จํานวน 2 ฉบับ และเม่ือไดรับการตีพิมพแลวใหสงบทความฉบับเต็ม ตอไป 

4. สําหรับทุนสนับสนุนการอบรม/ ศึกษาดูงาน/ นําเสนอผลงาน ณ หนวยงานในตางประเทศ       
ใหผูไดรับทุนสงงานตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

5. ผูรับทุนทุกประเภท ยกเวน ทุนศึกษาตอ ตองนําเสนอผลการวิจัย หรือ ดําเนินงานในการประชุม
นําเสนอผลการใหทุนประจําปท่ีสถาบันจัดข้ึน กรณี ไมสามารถมานําเสนอผลงานได ใหสงตัวแทนซ่ึงอาจเปนผู
รวมวิจัยในโครงการมานําเสนอแทนได  
 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เ ม่ือผูรับทุนดําเนินงานตามแผน และสงรายงานความกาวหนาใหกับสถาบันแลว สถาบัน  
จะประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เชน การพิจารณาจาก
รายงานท่ีไดรับ การตรวจเยี่ยมโครงการ การจัดประชุมนําเสนอผลงาน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน
ทําหนาท่ีประเมิน วิพากษ ผลการดําเนินงาน 

หากคณะผูประเมินมีขอเสนอแนะใหแกไข ปรับปรุง หรือใหศึกษาเพ่ิมเติม ผูรับทุนตองนํา
ขอเสนอแนะเหลานั้นไปปรับปรุงในข้ันตอไป อยางไรก็ดี หากผูรับทุนมีขอคิดเห็นตางจากคณะผูประเมิน ผูรับ
ทุนสามารถใหเหตุผลประกอบ โดยตองเปนเหตุผลท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะหักลางคําแนะนําได รวมท้ัง
ตองมีหลักฐานอางอิงนํามาประกอบการพิจารณา 
 

ข้ันตอนการตรวจรับงาน 

1. ผูรับทุนสงงานมาท่ีสถาบัน ฝายสารบรรณลงเลขท่ีรับเอกสาร และเสนอเรื่องตอผูอํานวยการ
สถาบัน 
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2. ผูอํานวยการสถาบัน มอบฝายธุรการจัดทําใบตรวจรับผลงาน แลวสงใบตรวจรับพรอมผลงานให
คณะกรรมการตรวจรับผลงานพิจารณา 

3. คณะกรรมการตรวจรับผลงานดําเนินการตรวจรับผลงานภายใน 15 วันทําการ แลวสงเอกสาร
ท้ังหมดคืนใหฝายธุรการ 

4. ฝายธุรการเสนอผลการตรวจรับงานใหผูอํานวยการสถาบัน ทราบ 
5. ฝายธุรการสงเอกสารการตรวจรับงานพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหฝายการเงินและบัญชี (เอกสาร

ประกอบดวย : สําเนาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา สําเนาอนุมัติสนับสนุนทุน และ/หรือสําเนาแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับผลงาน) 

6. ฝายการเงินและบัญชีขออนุมัติเบิกจายงบประมาณ พรอมแนบเอกสารตามรายการเบิกจาย 
7. ฝายการเงินและบัญชีจัดทําใบสําคัญจาย และพิมพเช็คเงินสดเสนอผูอํานวยการสถาบันลงนาม 
8. ฝายการเงินและบัญชีโอนเงินเขาบัญชีผูรับทุนท่ีระบุตามแบบคําขอรับเงินผานธนาคาร สวช. 10 

พรอมสําเนาใบนําฝาก (Pay in) แจงผูรับทุนทางอีเมลท่ีระบุในแบบฟอรมขอรับทุน 
9. ฝายการเงินและบัญชี แจงฝายการเงินของผูรับทุน เพ่ือขอใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารยืนยันไดรับ

เงินสนับสนุนจากสถาบัน 
10. เจาหนาท่ีการเงินสงเอกสารการจายเงินท้ังหมดไปยังเจาหนาท่ีบัญชีเพ่ือตัดงบประมาณรายจาย

ตามโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ข้ันตอนการติดตามผลการดําเนินงานการรับทุน 
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การจัดการโครงการ 

1. การปรับแผนงาน 

เม่ือผูรับทุนดําเนินงานไปไดระยะหนึ่ง หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรค ท่ีจะทําใหโครงการ 
ไมสามารถสําเร็จไดตามวัตถุประสงค/ เปาหมาย/ ตัวชี้วัด และผูรับทุนเห็นวามีความจําเปนตองเปลี่ยน
แผนงานเพ่ือใหสําเร็จไดตามวัตถุประสงค/ เปาหมาย/ ตัวชี้วัด ใหผูรับทุนสงหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยน
แผนงานไปยังสถาบัน โดยตองแจงเหตุผลของการเปลี่ยนแผนงาน และนําเสนอแผนงานใหม ภายใตวงเงิน
งบประมาณเดิมท่ีไดรับการอนุมัติ 

 
ข้ันตอนการขอปรับแผนงาน 
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2. การขอขยายระยะเวลา 

เม่ือโครงการไดดําเนินมาระยะหนึ่งแลว พบวาไมสามารถดําเนินงานเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในสัญญา ใหผูรับทุนทําหนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามความจําเปน พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ โดย
ใหกระทําทันทีเม่ือม่ันใจวางานไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด และตองแจงสถาบันกอนสิ้นสุดสัญญาอยาง
นอย 1 เดือน หากไมดําเนินการตามขอกําหนดอาจมีการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบของสถาบัน 

 
ข้ันตอนการขอขยายระยะเวลาในสัญญา
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3. การขอยกเลิกโครงการ 

หากผูรับทุนพิจารณาแลววาไมสามารถดําเนินโครงการได ท้ังในกรณีท่ีไดจัดทําสัญญาแลว  
และยังไมไดจัดทําสัญญา ใหผูรับทุนทําหนังสือขอยกเลิกโครงการมายังสถาบัน โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ท่ีตองขอยกเลิกโครงการ แตท้ังนี้ตองดําเนินการทันทีเม่ือพบวาไมสามารถดําเนินการไดตามแผน หรือกระทํา
กอนสิ้นสุดสัญญา อยางนอย 1 เดือน 
 

ข้ันตอนการขอยกเลิกโครงการ 
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4. การปดโครงการ 

เม่ือดําเนินงานโครงการสําเร็จ และสงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว ผูรับทุนจะตองดําเนินการ
ขออนุมัติปดโครงการพรอมแนบเอกสาร จํานวน 1 ชุด ดังนี้  

1) หนังสือขออนุมัติปดโครงการ 
2) รายงานสรุปการเงินปดโครงการ (ตนฉบับ) 
3) สําเนาใบนําฝาก พรอมดอกเบี้ย 

** หากผูรับทุนเปนสวนราชการ ขอใหสรุปดอกเบี้ยและรายไดอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการวิจัย (ถามี) 
โดยแจงใหสถาบันทราบ หากนําดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจากบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ นําฝากคลัง 

4) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารโครงการวิจัยท่ีแสดงรายการ รับ-จาย ตามขอ 2  
5) สรุปรายการครุภัณฑ (ถามี) กรณีผูรับทุนประสงคขอรับโอนครุภัณฑท่ีไดรับสนับสนุนจากสถาบัน 

ใหสงหนังสือขออนุมัติโอนครุภัณฑพรอมรายละเอียดการบํารุงรักษาและแผนการใชงาน เพ่ือใหสถาบัน
พิจารณาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ สถาบันอาจมอบโอน หรือเรียกคืนครุภัณฑนั้นก็ได 
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ข้ันตอนการขอปดโครงการ 
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แนวปฏิบัติดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

หมวดเงิน งบประมาณท่ีสถาบันวัคซีนแหงชาติใหการสนับสนุน แบงออกเปนหมวดตาง ๆ รวม 7 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดคาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายใหกับนักวิจัย เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบ โดยอาจจายเปนรายเดือน หรือจายเม่ือเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือรูปแบบอ่ืนตามแตจะตกลงกัน 
ท่ีไดกําหนดไวในสัญญา  

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
คาตอบแทนคณะวิจัย ใหเบิกจายคาตอบแทนท้ังคณะโดยใช

ระดับตําแหนงของหัวหนาโครงการวิจัย
เปนเกณฑ ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย หรือขาราชการระดับ 
10 ไมเกินปละ 200,000 บาท ตอ
โครงการ ตอคณะนักวิจัย 
2. รองศาสตราจารย หรือขาราชการ 
ระดับ 8-9 ไมเกินปละ 150,000 
บาทตอโครงการ ตอคณะนักวิจัย 
3. ผูชวยศาสตราจารย หรือขาราชการ 
ระดับ 6-7 ไมเกินปละ 120,000 
บาทตอโครงการ ตอคณะนักวิจัย 
4. อาจารย หรือขาราชการ ระดับ 5 
ลงมา ไมเกินปละ 80,000 บาทตอ
โครงการ ตอคณะนักวิจัย 

1. คาตอบแทนคณะวิจัย ตองไมเกิน 
20% ของวงเงินอุดหนุนการวิจัยท่ี
ไดรับ โดยไมรวมหมวดคาครุภัณฑ 
และคาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันฯ 
2. กรณีหัวหนาโครงการวิจัยมีความ
รับผิดชอบหลายโครงการ สามารถ
เสนอรับคาตอบแทนไดตามจํานวน
โครงการ แตตองระบุแผนการดําเนิน
โครงการ และชี้แจงถึงความทับซอน
และสัดสวนความรับผิดชอบของแต
ล ะ โ ค ร งก า ร โ ดยละ เ อี ย ด  เ พ่ื อ
ประกอบการพิจารณา  
 

คาตอบแทนท่ีปรึกษา ใหพิจารณาตามอัตราท่ีเหมาะสมกับ
คุณวุฒิและประสบการณ 

1. พิจารณาใหไมเกิน โครงการละ  
2 คน 
2. ตองมีหนังสือตอบรับจากท่ี
ปรึกษาโดยระบุรายละเอียดการให
คําปรึกษา 
3. ตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขา หรือ
ในดานการวิจัยพัฒนาท่ีสําคัญของ
โครงการ โดยพิจารณาจาก วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ และ
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

คาจางสําหรับลูกจางหรือเจาหนาท่ี
โครงการท่ีทํางานนอกเวลาปกติ ถา
เปนหนวยงานภาครัฐใหใชตามอัตรา
ของทางราชการกําหนด ถา เปน
เอกชนใหเปนไปตามอัตราท่ีกฎหมาย
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วาดวยการคุมครองแรงงานกําหนด 
คาตอบแทนผูใหขอมูล 
(ผูตอบแบบสอบถาม ผูให
สัมภาษณ) 

-ไมเกินคนละ 100 บาท 
-กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไมเกิน
คนละ 300 บาท 

-ไมเกินคนละ 100 บาท 
-กรณีขอมูลมีระดับความยากสูง ไม
เกินคนละ 300 บาท 

คาตอบแทนกลุมตัวอยาง -ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง -ไมเกินคนละ 2,000 บาทตอครั้ง 
คาตอบแทนวิทยากรใน
การในอบรม 

-ใหเปนไปตามความเหมาะสม หรือ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

1.วิทยากรท่ีเปนบุคลากรของรัฐ ให
จายไม เ กิน 600 บาทตอชั่ว โมง 
กรณี วิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือ
เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษอาจ
พิจารณาใหไมเกิน 1,500 บาทตอ
ชั่วโมง  
2.วิทยากรท่ีมิใชเปนบุคลากรของรัฐ 
ใหจายไมเกิน 1,200 บาทตอชั่วโมง 
เปนตน 
3. วิทยากรตางชาติใหพิจารณาจาย
คาตอบแทนตามความเหมาะสม 

** การจายคาตอบแทนใหจัดทําใบสําคัญรับเงิน และมีลายมือช่ือผูรับเงินพรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนทุกครั้ง 

2. หมวดคาจาง หมายถึง เงินคาตอบแทนในการทํางานของลูกจางหรือเจาหนาท่ีโครงการ ท้ังการ
จางเต็มเวลา (Full-time) และบางสวน (Part-time) ตามอัตราท่ีหนวยงานผูรับทุนปฏิบัติ คิดตามระยะเวลา
การทํางาน เชน รายเดือน หรือรายวัน โดยใชอัตราคาจาง ดังนี้ 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
คาจางเปนรายเดือน ใหจายตามความจําเปนและ

เหมาะสม 
พิจารณาใหตามท่ีเสนอขอโดยไม
เกินอัตราท่ีกําหนด โดยใหพิจารณา
ตามคุณวุฒิและประสบการณ ดังนี้  
 
วุฒิปริญญาเอก  
อัตราเดือนละ  
25,000-35,000 บาท 
 
วุฒิปริญญาโท  
อัตราเดือนละ  
18,000-25,000 บาท 
 
วุฒิปริญญาตรี  
อัตราเดือนละ  
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10,000-18,000 บาท 
วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 
อัตราเดือนละ 9,400 – 11,500 
บาท 

คาจางเพ่ือปฏิบัติงานชั่วคราว จายในอัตราวันละไมเกิน 300 บาท 
หรืออัตราข้ันต่ําท่ีกฎหมายกําหนดวา
ดวยการคุมครองแรงงานกําหนด 

จายในอัตราวันละไมเ กิน 300 
บาท หรืออัตราข้ันต่ําท่ีกฎหมาย
กําหนดวาดวยการคุมครองแรงงาน
กําหนด 

 ** การจายคาจางใหลูกจางหรือเจาหนาท่ีโครงการตองจัดทําใบสําคัญรับเงินและมีลายมือช่ือผูรับ
เงิน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้ง 

3. หมวดคาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานแตไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ เชน  

3.1 คาดําเนินการ ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก      
คาพาหนะ คาจัดอบรมสัมมนา มีอัตรา ดังนี้ 

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
3.1.1 คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ 
 
 

-ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

-ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
-ใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง 
เชน เดินทางจากสถานท่ีใดไปสถานท่ีใด 
ระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง จํานวน
ครั้งในการเดินทาง และจํานวนคน เปน
ตน 

- คาเบี้ยเลี้ยง  

 

-ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 

- คาท่ีพัก 

 

-ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

 

- คาพาหนะ  

 

-ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม คาพาหนะใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง
ตามหลักฐานประกอบ โดยเปนสิทธิของ
หัวหนาโครงการในการวินิจฉัยวาผูใดมี
สิทธิเดินทางโดยเครื่องบิน รถยนต
สวนตัว หรือพาหนะอ่ืน ๆ และจะเบิก
คาใชจายเทาไรภายใตกรอบงบประมาณ
ท่ีมีอยู 
- เครื่องบิน ชัน้ประหยัดหรืออยูในดุลย
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พินิจของหัวหนาโครงการ 
- รถยนตสวนตัว ใหเบิกอัตราเหมาจาย 
อัตราไมเกิน 4 บาท/กิโลเมตร  
- พาหนะอ่ืน ๆ ตามท่ีจายจริง  
โดย หลักฐานในการเบิกคาใชจาย คือ 
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน กรณีใชรถยนตสวนตัว
หรือพาหระอ่ืนๆ 

3.1.2 คาใชจายในการ
สัมมนา/ฝกอบรม 

-ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
-จัดสัมมนาไดในกรณีท่ีสัมมนาแปนสวน
หนึ่งของงานวิจัย 
-ใหระบุเหตุผลความจําเปนและ
รายละเอียดการสัมมนา/ฝกอบรม เชน 
สถานท่ีจัดสัมมนา/ฝกอบรม จํานวน
ผูเขารวม เปนตน 

3.2 คาจางเหมาบริการ ในลักษณะท่ีเปนงานเหมาตอชิ้นงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง 
คาจางทดสอบหองปฏิบัติการสัตวทดลอง คาจางทําอุปกรณหรือซอมแซมอุปกรณ คาจางทําเอกสาร คา
โฆษณาและเผยแพรในหนังสือพิมพหรือสื่อตาง ๆ คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 
ใหเปนไปตามระเบียบหนวยงานรับทุน 

3.3 คาสมาชิก เชน วารสารวิชาการ คาสมาชิกในสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงาน 
ในโครงการ เปนตน 

3.4 คาสาธารณูปโภค  
คาสาธารณูปโภค หมายความวา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค เชน                  

คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาธนาณัติ และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  
      3.5 คาใชสอยอ่ืน เชน เงินประกันสังคม ใหจายตามความจําเปนและเหมาะสม 

** หลักฐานสําหรับคาใชสอย คือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบสําคัญรับเงิน/ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน/ แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี โดยไมจํากัดรูปแบบ 

ใบสําคัญรับเงิน คือ เอกสารท่ีทําเม่ือมีการจายเงินใหผูรับเงินแตผูรับเงินไมมีใบเสร็จรับเงินให ผูรับ
เงินจะตองลงนามในใบสําคัญรับเงิน เชน คาตอบแทน 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารท่ีผูจายเงินไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และใบสําคัญ
รับเงินจากผูรับเงินได ใหผูจายเงินลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เชน คาแท็กซ่ี 

4. หมวดคาวัสดุ หมายความวา คาใชจายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให
ไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี ้

รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
-คาวัสด ุ -ใหจายตามความจําเปน - ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม โดย
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 เหมาะสม แยกรายการพัสดุเปนประเภท เชน วัสดุ
สํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุ
วิทยาศาสตร เปนตน ซ่ึงรายการวัสดุ
ตองมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 
5,000 บาท ยกเวน วัสดุคอมพิวเตอร
ตองมีราคาตอหนวยต่ํากวา 20,000 
บาท 
-คาวัสดุวิทยาศาสตร/สารเคมี (ใหแจง
รายละเอียดสิ่งท่ีตองการซ้ือ โดยใหระบุ
จํานวนท่ีตองการและราคาตอหนวย) 
-สําหรับคาวัสดุ เชื้อเพลิง (คาน้ํามัน) 
กําหนดให ก.ม. ละ 4 บาท (โดยให
จัดทํารายละเอียดระยะทางท่ีเดินทาง) 

วัสดุหมายถึง 
 สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิมอีก

ตอไป หรือ 
 สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณไมเกิน 1 ป หรือ 
 สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมีราคา

หนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท ยกเวนสิ่งของตามตัวอยางสิ่งของท่ีเปนครุภัณฑ หรือสิ่งของท่ี
จัดหามาเพ่ือซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสินใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม 

** คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองชําระพรอมกับคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกัน คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาวัสดุ  

** หลักฐานสําหรับคาวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน ยกเวนการจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุท่ีมีราคาต่ํา
กวา 1,000 บาท ไมสามารถหาใบเสร็จรับเงินจากผูขายหรือรับจางได ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

5. หมวดคาครุภัณฑ หมายความวา คาใชจายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน จางทํา ทําเองหรือกรณีอ่ืนใด 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังตอไปนี ้

 สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ข้ึนไป และมีราคา
หนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกวา 5,000 บาท ยกเวนครุภัณฑคอมพิวเตอรมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกิน 
20,000 บาท ซ่ึงรวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง หรือ
สิ่งของตามตัวอยางสิ่งของท่ีเปนครุภัณฑ 

 คาใชจายตาง ๆ เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ เพ่ือใหมีสภาพหรือ
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

 คาใชจายตามวรรคแรกใหหมายความรวมถึงคาสิ่งของท่ีซ้ือมาเพ่ือดําเนินการเอง 
 คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย 

คาติดตั้ง ฯลฯ ใหเบิกจายในรายจายคาครุภัณฑ 
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ (เง่ือนไข) 
-คาครุภัณฑ 
 

-ใหจายตามความจําเปน
เหมาะสม 

- ใหจายตามความจําเปนเหมาะสม โดย
แยกรายการครุภัณฑเปนประเภท เชน 
ค รุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก ง า น  ค รุ ภั ณ ฑ
หองปฏิบัติการ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
เปนตน ซ่ึงรายการครุภัณฑตองมีราคา
หนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งสูงกวา 5,000 
บาท ยกเวน  

1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรตองมีราคา
ตอหนวยสูงกวา 20,000 บาท  
2. ครุภัณฑประเภทโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือซอฟตแวรมีราคา
ตอหนวยเกิน 20,000 บาท 

-ใหแนบใบเสนอราคาครุภัณฑ 
-ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ของครุภัณฑนั้นๆ ดวย เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 
- งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑท่ีใน
โครงการจะตองไมเกินรอยละ 30 ของ
งบประมาณโครงการ ซ่ึงไมรวมหมวด
คาจาง คาตอบแทน และคาบริหาร
จัดการโครงการ  

หมายเหตุ การเบิกจายเงินในสวนของคาครุภัณฑ ทางสถาบันวัคซีนแหงชาติ จะยังไมโอนเงินในสวน
ของคาครุภัณฑให จนกวาจะไดรับเอกสารท่ีแสดงการอนุมัติรับราคาแลว เชน ใบอนุมัติรับราคา ใบสั่งซ้ือ   
ใบสั่งจาง สัญญาซ้ือ สัญญาจาง เปนตน 

1. คาครุภัณฑเบิกจายตามจริง 
2. งบประมาณในหมวดครุภัณฑไมสามารถโยกยายขามหมวดอ่ืนได และไมสามารถถัวเงินภายใน

หมวดเดียวกันได 

** รายการท่ีจัดซ้ือจัดจาง ชื่อและจํานวนจะตองตรงกับรายการในหมวดคาครุภัณฑท่ีกําหนดไวใน
ขอเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกตางตองไดรับอนุมัติจากสถาบัน กอน ท้ังนี้ ครุภัณฑท่ีไมไดอยูใน
แผนการจัดหามากอน จะไมสามารถจัดซ้ือเพ่ิมเติมหรือนํางบประมาณจากคาใชจายหมวดอ่ืนๆ ท่ีเหลือ
จายมาทําการจัดหาได 

การจัดหาพัสดุ 

- กรณีท่ี ผู รับทุนเปนหนวยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุจะตองดําเนินการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวนแต หนวยงานผูรับทุนจะไดรับ
การยกเวน ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของผูรับทุนได 
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 เม่ือไดรับครุภัณฑแลว ใหแจงกลับทางสถาบัน ทราบ 
 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว ใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ

สภาพครุภัณฑของโครงการใหสถาบัน ทราบ 

- กรณีท่ี ผูรับทุนเปนหนวยงานภาคเอกชน การจัดหาพัสดุใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการพัสดุ
ของหนวยงานนั้น 

 เม่ือไดรับครุภัณฑแลว ใหแจงกลับทางสถาบัน ทราบ 
 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว ใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ

สภาพครุภัณฑของโครงการใหสถาบัน ทราบ 

- กรณีท่ี ผูรับทุนเปนบุคคลธรรมดา การจัดหาพัสดุใหดําเนินการหลักเกณฑ ดังนี้ 
 การจัดซ้ือ จัดจางหรือการเชาในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ใหหัวหนาโครงการมีอํานาจ

อนุมัติและตรวจรับ 
 การจัดซ้ือ จัดจางหรือการเชา ในวงเงินเกินกวา 100,000 บาท จะตองมีคณะกรรมการตรวจ

รับอยางนอย 3 คน เปนผูลงนามตรวจรับ 
 การจัดหาพัสดุดวยการซ้ือ หรือจัดจาง หรือเชาครุภัณฑควรใหมีการเทียบราคาจากผูมีอาชีพ

ขาย หรือรับจาง หรือใหเชา อยางนอยสามราย 
 เม่ือตรวจรับครุภัณฑแลว ตองข้ึนทะเบียนครุภัณฑนั้น เปนครุภัณฑของโครงการ 

ทางโครงการตองบันทึกรายละเอียดครุภัณฑนี้ไวในระบบทะเบียนพัสดุ และติดหมายเลขครุภัณฑไวกับครุภัณฑ 
 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว ใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ

สภาพครุภัณฑของโครงการใหสถาบัน ทราบ กรณี ตองการขอโอนครุภัณฑใหผูรับทุนสงหนังสือพรอมแนบ
แบบฟอรมเพ่ือขออนุมัติจากสถาบัน 

** ขอควรทราบ 
1. รายการท่ีจัดซ้ือจัดจาง ชื่อและจํานวน จะตองตรงกับรายการในหมวดคาครุภัณฑท่ีกําหนดไว

ในขอเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกตางตองไดรับอนุมัติจากสถาบัน กอน 
2. รายการคาใชจายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวเฉลี่ยกันได ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หามถัว

เฉล่ียกันภายในหมวด รวมถึงหามโยกเงินเขา-ออก จากหมวดอ่ืน แตอยางไรก็ตาม หากมีความจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลง จะตองไดรับอนุมัติจากสถาบัน เปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ 

3. สถาบัน เบิกจายเงินหมวดคาครุภัณฑเม่ือโครงการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง โดยสงใบอนุมัติ
รับราคา ใบสั่งซ้ือสั่งจางสัญญา เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน 

4. กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการวิจัยท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยใชเงินทุนวิจัยจากสถาบัน ใหเปนไป
ตามสัญญากําหนดไว 

๖. หมวดคาบริหารโครงการ หมายถึง เงินท่ีโครงการจายใหแกหนวยงานตนสังกัด ไดแก 
คาธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ใหหมายรวมถึงคาสาธารณูปโภคดวย) ไดไมเกินรอยละ 10 ของคาใชจายใน
โครงการวิจัย โดยไมรวมหมวดคาตอบแทน หมวดคาจาง และครุภัณฑ ท้ังนี้ โครงการท่ีไมเขาขายการวิจัย 
เชน ทุนท่ีสถาบันใหการสนับสนุนหนวยงานเครือขาย เพ่ือดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนางานดาน
ตางๆ ในวงจรการพัฒนาวัคซีน จะไมสามารถเสนอขอรับงบประมาณเพ่ือบริหารโครงการได เวนแต 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือ คณะอนุกรรมการดานวิชาการ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหได  



 

34 

 

๗. หมวดคาใชจายอ่ืน หมายถึง คาใชจายท่ีมิไดเกิดข้ึนกับงานในโครงการโดยตรง แตมีสวนเสริมให
งานวิจัยมีคุณภาพดีข้ึน คาใชจายท่ีไมเขาลักษณะหมวดใดหมวดหนึ่งตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เชน  
คาเดินทางตางประเทศในเรื่องท่ีมีความสําคัญกับงานวิจัยในโครงการโดยตรง 
 

โดยหลักการเสนอของบประมาณโครงการ ไมจําเปนตองระบุจํานวนเงินใหครบทุกหมวดตาม
แบบฟอรม แตใหประเมินจากคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจริง ตามแผนการดําเนินงานในโครงการ  

 
เง่ือนไขการใชจายเงิน 

1. การใชจายเงินในแตละหมวดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวตามแผนงบประมาณแนบทายสัญญา 
2. หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย หัวหนาโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงหมวด

รายจายเพ่ิมเติมไดไมเกินรอยละ 20 ของหมวดรายจายท่ีรับ ยกเวน หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ 
และคาเดินทางตางประเทศ หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง ใหหัวหนาโครงการทําหนังสือชี้แจง และตอง
ไดรับอนุมัติจากสถาบัน เปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองอยูภายใต
วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 

3. รายการคาใชจายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวจายกันได ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวด
คาตอบแทน คาเดินทางตางประเทศ หากมีความจําเปนปรับเปลี่ยนรายการ ใหหัวหนาโครงการทําหนังสือ
ชี้แจงและตองไดรับอนุมัติจากสถาบัน เปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ 

4. ผูรับทุนตองเก็บหลักฐานการใชจายเงินทุนสนับสนุน และเอกสารทางบัญชีไวไมนอยกวา  
5 ป เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

5. ผูรับทุนตองจัดทําบันทึกบัญชีรายรับรายจายเงินทุนสนับสนุน (ไมตองสงเอกสารมายังสถาบัน 
ควรบันทึกรายการเรียงลําดับตามวันท่ี เพ่ือความเปนระเบียบและสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง) 

6. สถาบันอาจทําการสุมตรวจบัญชีสําหรับโครงการท่ีมีวงเงินสนับสนุนตั้งแต 500,000 บาทข้ึนไป 
โดยการเขาตรวจอาจแจงใหทราบลวงหนาหรือไมก็ได 

การบันทึกรายการคาใชจายในโครงการ 

ใหบันทึกตามรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง แมวารายการจายจริงท่ีเกิดข้ึนจะเปลี่ยนแปลงไปจากแผน
งบประมาณท่ีไดกําหนดไวในสัญญา ใหหัวหนาโครงการทําหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับหมวด
งบประมาณตอสถาบัน  
 

การเบิกจาย 

การเบิกจายเงินทุนวิจัยสถาบัน ตองจายตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเทานั้น โดยจะเบิกจาย
เปนงวด ๆ ตามแผนงบประมาณแนบทายสัญญา โดยมีเง่ือนไขการเบิกจาย ดังนี้  

- การจัดซ้ือจัดจางหรือเบิกจายเพ่ือดําเนินโครงการ จะสามารถทําไดตอเม่ือการลงนามในสัญญา
รับทุนเสร็จสิ้นแลวท้ัง 2 ฝาย โดยใหอางอิงจากวันท่ีลงนามในสัญญาเปนหลัก การจัดซ้ือใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกอน
วันท่ีลงนามในสัญญาจะไมสามารถนํามาเบิกจายได เวนแตผูรับทุนจะทําบันทึกชี้แจงเหตุความจําเปนเพ่ือให
สถาบันพิจารณา เปนรายกรณี   
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- หมวดคาครุภัณฑ จะเบิกจายเม่ือไดรับเอกสารจัดซ้ือจัดจาง ตั้งแตใบอนุมัติรับราคาข้ึนไป โดยคา
ครุภัณฑจะเบิกจายตามจริง 

- การเบิกจายท่ีไมสามารถเรียกใบเสร็จได เชน คาพาหนะรับจาง หรือ อ่ืนๆ ใหผูรับทุนใชใบแทน
ใบเสร็จรับเงิน ทุกกรณี 
 

ขอควรรูและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองในการจัดเตรียมเอกสาร 

1. การจัดทําบัญชีรายรับรายจายใหบันทึกตามรายการท่ีจายเงินจริง (ไมตองสงเอกสารมายังสถาบัน 
ควรบันทึกรายการเรียงลําดับตามวันท่ี เพ่ือความเปนระเบียบและสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง) 

2. ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการรับเงิน/ เอกสารรับเงิน 
- หลักฐานการจายเงินทุกฉบับตองมี ชื่อโครงการ/ วันท่ี/ ประทับตราจายแลว ลงชื่อผูจายเงิน

พรอมลงวันเดือนปกํากับ 
- ชื่อโครงการท่ีใชในหลักฐานการจายเงินใหใชเปนชื่อโครงการ หากชื่อโครงการมีความยาวมาก

ใหใชคําสําคัญของโครงการและตามดวยเลขท่ีสัญญา โดยสามารถใชเปนตรายางประทับท่ีหลักฐานการจายเงิน
ได 

- จัดเรียงลําดับหลักฐานการจายเงินเขาแฟมกอน-หลัง ตามการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย  
(ไมตองจัดเรียงตามหมวดเงิน) 

3. ทะเบียนครุภัณฑ โครงการตองบันทึกหมายเลขครุภัณฑไวในทะเบียนพัสดุ 
4. หากมีเงินสดในมือ ตองมีเงินสดมาแสดงใหเห็น และพรอมใหตรวจสอบ 

 
เงินรายไดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัยและเงินรายไดอ่ืน ๆ 

ผูรับทุนตองโอนเงินในสวนของรายไดทันทีท่ีมีรายไดเกิดข้ึน พรอมแจงและนําสงสําเนาใบฝากมายัง
สถาบัน โดยใหโอนเงินเขาบัญชีชื่อ สถาบันวัคซีนแหงชาติ เลขท่ี 142-0-15901-1 ธนาคารกรุงไทย 

ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึน หัวหนาโครงการจะตองรายงานใหสถาบัน ทราบและกําหนดใหสงคืนตอนปด
โครงการยกเวนสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีระเบียบเฉพาะ ใหแจงยอดเงินใหสถาบัน ทราบ 

 
การจัดการทรัพยสินทางปญญา 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการผลักดันผลงานวิจัยท่ีนักวิจัยไดสรางข้ึนมานําไปสูการใชประโยชน  
หากผูวิจัยเห็นวาผลงานวิจัย สามารถขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาได สามารถแจงสถาบันเพ่ือ
ดําเนินการไดทันที โดยมิตองรอใหโครงการวิจัยสิ้นสุดกอน 
 

การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ประเมินผลรายละเอียดในผลงานวิจัย 
หากพบวาผลงานวิจัยใด ๆ ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบัน มี ข้ันตอน/ วัตถุดิบ หรือ

กระบวนการผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ ท่ีสามารถยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาได ขอใหแจง
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สถาบันเพ่ือรับทราบและดําเนินการ ท้ังนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว ซ่ึงจะเปนสาเหตุ
ใหผลงานวิจัยนั้นไมสามารถดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาได 

2. นกัวิจัยแจงทางสถาบัน 
ขอใหทานแจงสถาบัน ทราบถึงสิ่งท่ีทานคนพบและคาดวาจะดําเนินการขอรับความคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาใหสถาบัน ทราบ โดยใหทานประสานนักวิชาการวัคซีน เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาตอไป 
 

3. การดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
ผูรับทุนจัดเตรียมขอมูล/ เอกสารท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยและสงใหนักวิชาการวัคซีน เพ่ือจัดทํา

คําขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ กับหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบ เชน กรม
ทรัพยสินทางปญญาท้ังนี้อาจประสานขอขอมูลจากนักวิจัย โดยในระหวางยื่นขอความคุมครองขอใหผูรับทุน
เก็บรักษาขอมูลผลงานวิจัยดังกลาวเปนความลับ กรณี ตนสังกัดของผูรับทุนมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีขอรับความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะ สามารถยื่นขอรับความคุมครองผานตนสังกัดได แตในข้ันตอนการยื่น
ใหสงเอกสารมอบอํานาจใหดําเนินการมายังสถาบันทุกครั้ง 

 
การเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีชีวิต 

โครงการวิจัยท่ีมีผลผลิตเปนทรัพยสินท่ีมีชีวิต เชน เซลล แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ เม่ือเริ่มดําเนิน
โครงการ หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ นักวิจัยตองสงมอบสิ่งมีชีวิตรวมถึงขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิต
นั้น ๆ อันไดแก ชื่อวิทยาศาสตร ชนิด ประเภท แหลงท่ีมา รวมถึงวิธีเก็บรักษาตามท่ีตกลงไวตั้งแตเริ่มตน
โครงการใหแกสถาบัน หรือใหมีขอตกลงวิธีการเก็บรักษาเปนกรณีไป 
 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

ในระหวางดําเนินโครงการวิจัย หากนักวิจัยตองการเผยแพรสวนหนึ่งสวนใดของผลงานวิจัย สถาบัน
ขอความรวมมือจากนักวิจัยในการขออนุญาตกอนการสงขอมูลไปตีพิมพหรือเผยแพรในรูปแบบใด ๆ ทุกครั้ง 
เพ่ือปองกันผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ท้ังนี้ 
นักวิจัยตองสงขอมูลใหสถาบัน พิจารณากอนเผยแพร 30 วัน และจะเผยแพรขอมูลไดเม่ือสถาบันใหความ
เห็นชอบแลว โดยสถาบันจะแจงใหนักวิจัยทราบโดยเร็ว 

การเผยแพรขอมูล/ ขาวสารท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพหรือสิ่งอ่ืนใดในแตละครั้งท้ังในและ
ตางประเทศ ตองระบุขอความถึงสถาบัน วา “โครงการ/ ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวัคซีน
แหงชาติ” กรณี มีการเผยแพรขอมูลในวารสารนานาชาติ ตองระบุขอท่ีแสดงถึงการไดรับสนับสนุนทุนจาก
สถาบัน ในสวน “Acknowlegement”  
 

การนําผลงานไปใชประโยชน 

นักวิจัยตองใหความรวมมือในการขยายผลโครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้นลงเพ่ือการเตรียมความพรอมใน
การนําผลงานไปใชประโยชนไดจริง เชน การทดสอบประสิทธิภาพ หรือศึกษาคุณสมบัติเพ่ิมเติม การผลิตเพ่ือ
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ทดสอบ การศึกษาทางคลินิก เปนตน ซ่ึงนักวิจัยจะตองจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
สถาบัน ตอไป 
 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

เม่ือมีการนําผลงานไปใชประโยชน นักวิจัยยังมีภารกิจและบทบาทหนาท่ีสําคัญ คือ 
1. การจัดทําคูมือเพ่ือเปดเผยเทคโนโลยี 
2. การทําแผนการใหคําปรึกษาหรืออบรมถายทอดเทคโนโลยี 
3. ดําเนินการอบรมถายทอดเทคโนโลยี 
4. การสนับสนุนขอมูลหรือรวมกิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
5. การใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานจนสามารถใชประโยชนไดจริง 

เพ่ือประกอบการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกภ า ค ร ัฐ  ร ัฐ ว ิส า ห ก ิจ  ห ร ือ เ อ ก ช น  ซ่ึงเปนผูรับถายทอด
เทคโนโลยีหรือผูรับอนุญาตใหใชสิทธิทราบขอมูลผลงานวิจัย  
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แบบคําขอรับเงินผานธนาคาร                              
                                                      

                                                       วันท่ี         เดือน                   พ.ศ.                 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
 

□  บุคคลธรรมดา 
  

ขาพเจา                                                                 อยูบานเลขท่ี            ถนน                     
ตําบล/แขวง                                          อําเภอ/เขต                                  จังหวัด                                               
รหัสไปรษณีย                      โทรศัพท                                  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                               
วันท่ีออกบัตร                      วันหมดอาย ุ                           เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษีอากร  

 

□  นิติบุคคล 
 

ขาพเจา                                                                 อยูบานเลขท่ี            ถนน                     
ตําบล/แขวง                                          อําเภอ/เขต                                  จังหวัด                                               
รหัสไปรษณีย                      โทรศัพท                                        โทรสาร                                 บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี
            วันท่ีออกบัตร                      วันหมดอาย ุ                           เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษีอากร
            ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท                                                           ลงวันท่ี                     และมี
หนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี  

   
 มีความประสงคให สถาบันวัคซีนแหงชาติ โอนเงิน  
ตามสัญญา/ใบสั่งซ้ือจาง เลขท่ี                               ลงวันท่ี  

เขาบัญชีธนาคาร                                              เลขท่ีบัญชี  

 

 ท้ังนี้  หากมีคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอ่ืนใดท่ีธนาคารเรียกเก็บ  ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาว
จากเงินท่ีจะไดรับจากทางสถาบันวัคซีนแหงชาติ  และพรอมท่ีจะจัดสงใบเสร็จรับเงินใหภายใน  ๑๕ วัน  นับ
แตวันท่ีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

                                                 
                                               ประทับตรา (ถามี)   ลงชื่อ                                 ผูยื่นคําขอ 

                                                                              (                                 ) 
 

หมายเหตุ  ๑.  ผูยื่นคําขอตองเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได  (ท้ังนี้ไมรวมถึงผูรับมอบอํานาจ) 
 ๒.  แนบหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  และสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นดวย 

             ๓.  กรณีบุคคลธรรมดาใหแนบสําเนาบัตรประชาชน 
 
*ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 
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ตัวอยาง 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สถาบันวัคซีนแหงชาติ  

 

 
วัน เดือน ป 

 

 
รายการ 

 
จํานวนเงิน 

 
หมายเหตุ 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน    

 รวมเงินท้ังสิ้น (……ตัวอักษร……….) 
 ขาพเจา                          ตําแหนง                                          ขอรับรองวา รายจายขางตนนี้ไม
อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได เนื่องจากรถดังกลาวไมสามารถออกใบเสร็จได และขาพเจาไดจายเงินไปใน
กิจการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ จริง 

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

                                                                               วันท่ี       เดือน             พ.ศ.          . 
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ตัวอยางหนังสือสงงาน/ 

รายงานความกาวหนา 

และเบิกเงิน 
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ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

 

เขียนท่ี   
วันท่ี        เดือน         พ.ศ.   

 

เรื่อง ขอสงงาน (รายงานความกาวหนา) และขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดท่ี   

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย โครงรางวิจัยโครงการ/ รายงานความกาวหนา   

ตามท่ีขาพเจา                                               สังกัด/หนวยงาน   
 ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  
  
งบประมาณ จํานวน                          บาท (                                   ) ตามสัญญาเลขท่ี   
                                                  ลงวันท่ี   
 ขาพเจาขอสงงาน (รายงานความกาวหนา) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย และขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดท่ี         
 จํานวน                     บาท (                                  ) เพ่ือใชในการดําเนินงานวิจัยตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                         
                                                    (                                               ) 
                                                                        ผูวิจัย 
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ตัวอยางหนังสือสงรายงานฉบบัสมบรูณ 

และเบิกเงินงวดสุดทายและขอปดโครงการ 
 

  



 

 

 
67 

ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

 

เขียนท่ี   

วันท่ี        เดือน         พ.ศ.   

 

เรื่อง ขอสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมขอเบิกเงินงวดสุดทายและขอปดโครงการ 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานฉบับสมบูรณโครงการ   

2.   

ตามท่ีขาพเจา                                           สังกัด/หนวยงาน    
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  
  
งบประมาณ จํานวน                      บาท (                                     ) ตามสัญญาเลขท่ี  
 ลงวันท่ี    

 บัดนี้ ขาพเจาไดดําเนินงานวิจัยเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวน 2 
เลม และแผนซีดีบันทึกขอมูล จํานวน 2 แผน (เอกสารอ่ืน เชน บทความวิจัยท่ีตีพิมพ) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
พรอมท้ังขอเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดทาย จํานวน                     บาท (                             ) 
และขออนุมัติปดโครงการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                        

                                                     (                                              ) 

                                                                       ผูวิจัย  
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ตัวอยางแบบฟอรม 
หนังสือมอบอํานาจใหลงนาม                 

ในสัญญารับทุน 
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ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

หนังสือมอบอํานาจ 

 
ท่ี                                               เขียนท่ี  

วันท่ี            เดือน                     พ.ศ.   

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา   

ตําแหนง                                 สังกัด                                      ตั้งอยูท่ี   

ตําบล                                  อําเภอ                              จังหวัด  

ขอมอบอํานาจให                                             ตําแหนง  

ผูถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                      ภูมิลําเนาอยูเลขท่ี             หมู  

ตําบล                         อําเภอ                           จังหวัด                           ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 

“ผูรับมอบอํานาจ” เปนผูมีอํานาจดําเนินการ ลงนามในสัญญาเพ่ือสนับสนุนทุน  (วิจัย/ดําเนินงาน/ศึกษาตอ)  

ระหวาง สถาบันวัคซีนแหงชาติ และ                                             และใหมีอํานาจในการดําเนินการท่ี
เก่ียวของในสัญญาดังกลาว แทนขาพเจาจนเสร็จการ  

การใดท่ีผูรับมอบอํานาจกระทําไป ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดดําเนินการดวยตนเองท้ังสิ้น                 

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

    ลงชื่อ                                                   ผูมอบอํานาจ 

                                                  (                                                ) 

 

    ลงชื่อ                                                   ผูรับมอบอํานาจ 

                                                  (                                                ) 

 

    ลงชื่อ                                                   พยาน 

                                                  (                                                ) 
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    ลงชื่อ                                                   พยาน 

                                                  (                                                ) 

 

(ติดอากรแสตมป และแนบสําเนาบัตรประชนของผูมอบและผูรับมอบ พรอมเซ็นตรับรองสําเนาถูกตอง)  

 

 
ตัวอยางหนังสือขอเปดบัญชี 

โครงการวิจัย 
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ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

 

เขียนท่ี   
วันท่ี        เดือน         พ.ศ.   

 
เรื่อง ขอเปดบัญชีโครงการวิจัย 

เรียน ผูจัดการธนาคารกรุงไทย สาขา  

ตามท่ีขาพเจา                                             สังกัด/หนวยงาน   
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  
  
งบประมาณ จํานวน                      บาท (                                     ) ตามสัญญาเลขท่ี   
ลงวันท่ี                           โดยมีกําหนดสิ้นสุดสัญญาวันท่ี                                         นั้น 

 ในการนี้ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีโครงการวิจัยประเภทออมทรพัย ในชื่อบัญชี “     (เลขท่ี
สัญญาตามดวย keyword)          ” โดยมีรายชื่อผูมีอํานาจในการสั่งจาย ดังนี ้

1.                                                                       หัวหนาโครงการ 

2.                                                                       ผูรวมโครงการ 

3.                                                                       เจาหนาท่ีการเงิน  

โดยใหมีผูอํานาจสั่งจายเงินลงนามพรอมกันอยางนอย 2 ใน 3 คน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                 
                                                            (                                                ) 
                                                                               ผูรับทุน 
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ตัวอยางหนังสือขอขยายเวลา 

ทําการวิจัย 
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ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

 

เขียนท่ี    
วันท่ี        เดือน        พ.ศ.   

 
เรื่อง ขอขยายเวลาทําการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ตามท่ีขาพเจา                                           สังกัด/หนวยงาน   
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  
  
งบประมาณ จํานวน                         บาท (                                     ) ตามสัญญาเลขท่ี  
ลงวันท่ี                               โดยมีกําหนดสิ้นสุดสัญญาวันท่ี   

 ในขณะนี้ขาพเจาไดดําเนินงานวิจัยไปแลวคิดเปน           % ของงานท้ังหมด แตเนื่องจากปญหาหรือ
อุปสรรครายละเอียดดังนี้ 

1.   
2.   

จึงทําใหไมสามารถสงงานไดทันตามกําหนดสิ้นสุดสัญญา ในการนี้ ขาพเจาจึงขอขยายเวลาการทําวิจัย  
ครัง้ท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี                    ถึงวันท่ี                      รวม             เดือน 
ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี                    ถึงวันท่ี                      รวม             เดือน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                         
                                                    (                                               ) 
                                                                       ผูรับทุน 
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ตัวอยางหนังสือขอยุติ 

การทําการวิจัย 
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ครุฑ/ตราสัญลักษณของหนวยงาน 

 

เขียนท่ี    

วันท่ี        เดือน         พ.ศ.   

 
เรื่อง ขอยุติการทําการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ตามท่ีขาพเจา                                           สังกัด/หนวยงาน   
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวัคซีนแหงชาติ เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง  
  
งบประมาณ จํานวน                           บาท (                                   ) ตามสัญญาเลขท่ี   
ลงวันท่ี                                   โดยมีกําหนดสิ้นสุดสัญญาวันท่ี   

เนื่องจากขาพเจาและคณะผูวิจัยไมสามารถทําการวิจัยใหเสร็จสิ้นไดตามสัญญา เนื่องจาก  
  
  
จึงขอยุติการทําวิจัย โดยขาพเจาและคณะยินดีคืนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยตามท่ีตกลงไวในสัญญา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                        
                                                     (                                             ) 
                                                                       ผูรับทุน 
 
 
 
 
 


