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ค�าน�า
สถาบนัวัคซนีแห่งชาต ิจดัตัง้ขึน้ตามอ�านาจในมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตัิ

ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 21 (2)  
ส่งเสริม สนบัสนนุ หรอืด�าเนนิการให้มกีารวจิยั การพฒันา การผลติ และการกระจาย 
วัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติ
และในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรา 22 (2) ให้สถาบันมีหน้าที่และอ�านาจ  
ส่งเสริม สนบัสนนุ หรอืด�าเนนิการให้มกีารวจิยั การพฒันา การผลติ และการกระจาย 
วัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�าหรับท่ีจะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีทุนการวิจัย และทุนอุดหนุน เพื่อส่งเสริมหรือ
สนบัสนนุให้มีการด�าเนนิการดงักล่าว สถาบนัวคัซนีแห่งชาตโิดยคณะกรรมการบรหิาร 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน พ.ศ. ...  
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการงานสนบัสนนุทนุของสถาบนัให้มปีระสทิธภิาพ 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ตาม พ.ร.บ. ความมั่นคง 
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

คู่มือส�าหรับผู้ขอรับทุนฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ขอรับ
การสนับสนุนทุนจากสถาบัน ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการของผู้ขอรับทุน  
การจัดท�าสัญญารับทุนระหว่างผู้รับทุนและสถาบัน การด�าเนินการปิดโครงการ 
เม่ือสิ้นสุดสัญญา และการขอขยายระยะเวลา หรือขอยกเลิกสัญญา ตามระเบียบ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน พ.ศ. ... รวมถึงทราบแนว
ปฏิบัติด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน

สถาบนัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผูข้อรบัการสนบัสนนุ
ทุน ในการเตรียมข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องส�าหรับยื่นขอรับการสนับสนุนทุน 
จากสถาบันต่อไป

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กันยายน 2562
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01 ประเภททุน
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดให้มีการสนับสนุนทุน จ�านวน  

3 ประเภท ได้แก่ ทุนวิจัย ทุนอุดหนุน และทุนการศึกษา โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

1  ทุนวิจัย 
  จ�าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.1 ทุนวิจัยส�าหรับบุคคลทั่วไป 

เป็นทนุทีส่นบัสนนุงานวจิยัและพฒันาด้านวคัซนีทีเ่ป็นเป้าหมาย 
ของประเทศและอยู่ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ด้านวัคซีน โดยจ�านวนทุนและจ�านวนเงินในการสนับสนุนเป็นไปตาม
แนวทางท่ีสถาบันก�าหนด ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และ/
หรอืเป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถาบนัวคัซนีแห่งชาติ
ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ 

1.2 ทนุวิจัยส�าหรบันกัศกึษาปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

เป็นทนุสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาด้านวคัซนี
เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการท�า 
วจิยั โดยจ�านวนทนุและจ�านวนเงนิเป็นไปตามแนวทาง 
ท่ีสถาบันก�าหนด หรือเป็นไปตามความเห็นชอบ 
ขอ งคณะกร รมก า รสถ า บันวั ค ซี นแห ่ ง ช าต ิ
ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ



1.3 ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานอื่น 

เป็นทนุทีส่ถาบนัสนบัสนนุเพือ่ให้ผูร้บัทนุด�าเนนิการวิจยัและพฒันาด้านวคัซนีเท่านัน้ 
โดยงบประมาณมาจากสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีข้อตกลง 
ความร่วมมือในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศ โดยจ�านวนทุน
และจ�านวนเงินเป็นไปตามแนวทางท่ีสถาบันก�าหนด หรือเป็นไปตามความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ

2  ทุนอุดหนุน 
  จ�าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.1 ทุนสนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน บันทึกความตกลง 
วาระแหง่ชาตด้ิานวคัซนี หรอืนโยบายและแผนยทุธศาสตรว์คัซนีแห่งชาติ 

เป็นทุนเพ่ือพัฒนางานด้านวัคซีนตลอดวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต  
การประกันคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวคัซนี จ�านวนไม่เกนิ 10 ทุนต่อปี ไม่เกินทุนละ 500,000 บาท หรอืเป็นไปตามความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ 

2.2 ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน  
หรือน�าเสนอผลงานวิชาการ 

เป็นทุนที่สถาบัน ให้แก่ผู ้รับทุนเพื่อฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 
น�ามาใช ้ประโยชน ์ในการพัฒนางานด ้านวัคซีน 
ของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการน�าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน จ�านวนไม่เกิน 10 ทุนต่อปี  
ไม ่ เกินทุนละ 200,000 บาท หรือเป ็นไปตาม 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  
หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ
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2.3 ทุนสนับสนุนการฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติจริง 

เป็นทุนที่สถาบันให้แก่ผู้รับทุนเพื่อฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้ในสถานที่จริง เพื่อเน้น
การน�าทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์หรือสามารถต่อยอดในการพัฒนางานด้านวัคซีน ได้แก่ 
การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา การฝึกปฏิบัติในโรงงานต้นแบบ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม จ�านวนไม่เกิน 10 ทุนต่อปี ไม่เกินทุนละ 200,000 บาท หรือเป็นไปตาม 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรทนุ หรอืคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซนี
แห่งชาติผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการ

3  ทุนการศึกษา 
   จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1 ทุนการศึกษาในประเทศ 

เป็นทุนที่สถาบันให้แก่ผู ้รับทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 
ความช�านาญ หรือประสบการณ์ด้านการเรียนการวิจัย 
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ
ภายในประเทศ โดยพิจารณาให้ตามความจ�าเป็น หรือตาม 
ความต้องการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ และเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน หรือ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

3.2 ทุนการศึกษาต่างประเทศ 

เป็นทุนที่สถาบันให้แก่ผู ้รับทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้  
ความช�านาญ หรือประสบการณ์ด้านการเรียนการวิจัย
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ 
ในต่างประเทศ โดยพิจารณาให้ตามความจ�าเป็น หรือตาม 

ความต้องการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ และเป็นไป 
ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณาจดัสรรทนุ 

หรือคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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02 คณุสมบัตแิละหลักฐาน 
การขอรับทุน  
ทุนวิจัย

1  ทุนวิจัยส�าหรับบุคคลทั่วไป

1.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่องรฐั พนกังานราชการ ลกูจ้างใน
หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเครือข่ายด้านวคัซนี หรอืเป็น
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  
องค์กรอิสระหรือเอกชน 

 เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัย
พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และ 
การใช้วคัซนี หรอืมีประสบการณ์ในการด�าเนนิงานเกีย่วกบั
วัคซีน หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

 เป็นหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการวิจัยพัฒนา  
การผลติ การประกนัและควบคมุคณุภาพ และการใช้วคัซีน 
หรือมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับวัคซีน 

 เป ็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สถาบันเห็นว ่าเป ็นผู ้ที่มี 
ความสามารถในการพัฒนาวัคซีน และเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 เป็นผูที้ส่ามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขในสญัญารบัทนุทีก่�าหนดไว้ 
ทุกประการ
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1.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 หนังสือน�าส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนทุนจากต้นสังกัด

 แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย (แบบทุน สวช. 1)

 ผลการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั (กรณที�าวิจยัในมนษุย์ หรือ สตัว์)

2 ทุนวิจัยส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาเอก

2.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 เป็นผู ้ที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ในสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 มีโครงร่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัคซีน ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว

 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ

 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

2.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 หนั งสื อน� าส ่ ง เอกสารการขอ รับ
สนบัสนนุทนุจากต้นสงักัด

 แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย
(แบบทุน สวช. 5)

 หลกัฐานการอนมุตัหิวัข้อและโครงร่าง
วิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษา
ทีศ่กึษาอยู่

 ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
(กรณีท�าวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์)
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3  
ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน  
ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
และหน่วยงานอื่น

3.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีส่ถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิและหน่วยงานร่วมให้ทนุก�าหนด 

 มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์แล้ว หรือได้รับการรับรองหัวข้อวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย ์
ที่ปรึกษา

 เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบ

 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

3.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 หนังสือน�าส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนทุนจากต้นสังกัด

 แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัย (แบบทุน สวช. 5)

 หลักฐานการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาที่ศึกษา
อยู่ หรือหนังสือรับรองหัวข้อวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา

 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

 ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (กรณีท�าวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์)

฿฿
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03 คณุสมบัตแิละหลักฐาน 
การขอรับทุน
ทุนอุดหนุน

1  
ทุนสนับสนุนโครงการภายใต ้
เครือข่ายด้านวัคซีน บันทึก
ความตกลง วาระแห่งชาต ิ
ด้านวัคซีน หรือนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

1.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 เป็นบุคคลหรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน มีบันทึก 
ความตกลงกับสถาบัน หรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการภายใต้วาระแห่งชาตด้ิานวคัซนี หรอืนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ หรือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ตามระเบยีบคณะกรรมการวคัซนีแห่งชาต ิว่าด้วยการสร้าง 
ความร่วมมือให้ด�าเนนิการหรอืสนบัสนนุการวจิยั การพฒันา 
หรือการผลิตวัคซีน พ.ศ. …

 เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขในสัญญารบัทนุทีก่�าหนด
ไว้ทุกประการ

1.2 หลักฐานการสมัคร

 ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด 

	 หนังสือน�าส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนทุนจาก 
 ต้นสังกัด

		 แบบฟอร์มเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนการด�าเนนิงาน 
 ด้านวัคซีน (แบบทุน สวช.8)



2  
ทุนสนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน  
หรือน�าเสนอผลงานวิชาการ 

2.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  2.1.1 กรณีเป็นบุคคลทั่วไป
 ก�าลังปฏิบัติงาน หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัคซีน 

 หลักสูตรการอบรม หรือศึกษาดูงาน ต้องสามารถน�ามาพัฒนาการวิจัย
วัคซีน การผลิตวัคซีน การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน หรือการใช้
วัคซีนได้ 

 เป็นผูม้คีวามสามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ หรอืภาษาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

 เป็นผู้ทีส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญารบัทนุท่ีก�าหนดไว้ทกุประการ

  2.1.2 กรณีเป็นนักศึกษา
 เป็นผู้ที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าใน

สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีนที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

	หลกัสตูรการอบรม หรอืศกึษาดงูาน ต้องสามารถน�ามาพฒันาวทิยานิพนธ์
หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

 เป็นผู้ทีส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญารบัทนุท่ีก�าหนดไว้ทกุประการ

2.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 หนังสือน�าส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนทุนจากต้นสังกัด

 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน (แบบทุน สวช. 6) 

	เอกสารแสดงการอนมุตัหิวัข้อ และเล่มโครงร่างวิทยานพินธ์ของสถาบนัอดุมศกึษา
ที่ผู้ขอรับทุนก�าลังศึกษาอยู่ (กรณีเป็นนักศึกษา) และโครงร่างงานวิจัยที่ก�าลัง 
ท�าอยู่ (กรณีเป็นนักวิจัย)

 ส�าเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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 หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่จะไปอบรม ศึกษาดูงาน หรือน�าเสนอผลงาน
วิชาการ

3  ทุนสนับสนุนการฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติจริง

3.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  3.1.1 กรณีที่เป็นบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
 เป็นบคุลากรท่ีปฏบิติังานในหน่วยงานเครอืข่ายด้านวัคซนี ได้แก่ หน่วยงาน 

ด้านการวิจยัพฒันา การผลติ การควบคมุก�ากบัคุณภาพ การบรหิารจดัการ 
และการใช้วัคซีน

 เป็นผู ้ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ี หรือได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการในวงจร 
การพัฒนาวัคซีนซึ่งมีสังกัดตามข้อ 1) 

 กรณีขอรบัทนุฝึกปฏบิติัจรงิในต่างประเทศ ผูร้บัทนุจะต้องมคีวามสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

  3.1.2 ในกรณีที่เป็นนักศึกษา
 เป็นผูท้ีก่�าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี หรอืเทยีบเท่าในสาขาเภสชัศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร ์
ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 เกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงวันที่ยื่นขอรับทุน ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

 ต้องฝึกงานท่ีโรงงานผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานด้านวัคซีน ได้แก่ 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม บริษัท ไบโอเนท- 
เอเชีย จ�ากัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ�ากัด 
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา จ�ากัด บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด โรงงาน
ต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันชีววัตถ ุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ด�าเนินงานเก่ียวกับ 
การพัฒนาด้านชีววัตถุ และวัคซีนสัตว์ โดยการพิจารณาให้เป็นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  
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 ผูเ้สนอขอรบัทนุจะต้องมโีครงร่างจลุนพินธ์ (Senior project) ทีเ่กีย่วข้อง
กับการพัฒนาวัคซีน

 ผู้ขอรับทุนจะต้องมีหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนรองรับในการฝึกงาน 
อย่างน้อย 4 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห์ ต่อเนื่องหรือรวมแล้ว 24 สัปดาห์ 
ส�าหรับสาขาเภสัชศาสตร์ ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามดุลพินิจ 
และความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน  

	เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

3.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 หนังสือน�าส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนทุนจากต้นสังกัด

 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน (แบบทุน สวช. 8)

 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของนักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน

 เอกสารรับรองหัวข้อ senior project

 เอกสารตอบรับจากแหล่งฝึกงาน (ถ้ามี)
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04 คณุสมบัตแิละหลักฐาน 
การขอรับทุน 
ทุนการศึกษา

1  
ทุนการศึกษาในประเทศ 
และต่างประเทศ

1.1 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 ผลการเรียน 
  • กรณีการศึกษาในระดับปริญญาโท

• มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต�่ากว่า 2.75
  • กรณีการศึกษาในระดับปริญญาเอก

• จากระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี ไม่ต�่ากว่า 3.00

• จากระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับ
ปริญญาโท ไม่ต�่ากว่า 3.25



 ต้องเข้าศึกษาต่อในในสถาบันการศึกษา และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรอืท่ีผูใ้ห้ทนุเหน็ว่ามีความน่าเชือ่ถือ

 ต้องศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาด้านวัคซีน

 มีผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบัน 
การศึกษาก�าหนด

 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่ก�าหนดไว้ทุกประการ

1.2 หลักฐานการสมัคร

ให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ จ�านวน 1 ชุด

 ใบสมัครคัดเลือก (แบบทุน สวช. 11)

 ส�าเนาปริญญาบัตร 

 ส�าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

 ส�าเนาคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เก่ียวข้อง ที่ผ่านเกณฑ ์
การคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนเข้าศึกษา 

 รายละเอียดหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อ 

	หนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ 

	หนงัสอือนมัุตแิละรบัรองความเหมาะสมในการสมคัรเพือ่ขอรบัทนุจากหน่วยงาน 
หรือสถาบันการศึกษาต้นสังกัด
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05 การสมัครขอรับทุน
สถาบันวัคซีนแห ่งชาติจะประกาศกรอบหรือหัวข ้อทุน 

แต่ละประเภท ทางเวบ็ไซต์ของสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิที ่www.nvi.go.th  
และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีระยะเวลาในการรับสมัครขอรับทุนตาม 
ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติประกาศ โดยมีวิธีการสมัครขอรับทุน ดังนี้

 ผู้ขอรับทุนศึกษาคุณสมบัติ และเตรียมหลักฐานการสมัคร
ขอรับทุนตามที่ก�าหนดแต่ละประเภท

 ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  2.1) ส่งทางไปรษณีย์

- ตัวอย่างจ่าหน้าซอง-
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบ�าราศนราดูร
ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
(เอกสารสมัครขอรับทุน.....(ประเภททุน)....)

 2.2) ส่งด้วยตนเองที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 2.3) ส่งทางอีเมล nvi.funding@nvi.go.th



0106 การพิจารณา 
ข้อเสนอโครงการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะรวบรวมข้อเสนอโครงการทุน 
แต่ละประเภท และน�าเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการ ดังนี้

1. ทุนวิจัย

2. ทุนอุดหนุน

3. ทุนการศึกษา

หมายเหต ุ ผูข้อรบัทนุจะต้องมาน�าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนด ้วยตนเองหรือส ่งตัวแทน 
มาน�าเสนอในวันและเวลาที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ก�าหนด

รวบรวม 
ข้อเสนอ 
โครงการ

พิจารณา 
โดยคณะกรรมการ

พิจารณา 
จัดสรรทุน

พิจารณา 
โดยคณะอนกุรรมการ

วิชาการ

รวบรวม 
ข้อเสนอ 
โครงการ

พิจารณา 
โดยคณะกรรมการ

พิจารณา 
จัดสรรทุน

เสนอผล 
ต่อคณะอนุฯ 

วิชาการ  
เพ่ือทราบ

รวบรวม 
ข้อเสนอ 
โครงการ

พิจารณา 
โดยคณะกรรมการ

พิจารณา 
จัดสรรทุน

เสนอผล 
ต่อคณะอนุฯ 

วิชาการ  
เพ่ือทราบ
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ผลการพิจารณาโครงการ  
อาจเป็นไปได้ 3 ลักษณะ ได้แก่
 ผ่านการพิจารณา  ผ่านการพิจารณาโดยมีเง่ือนไข และ  ไม่ผ่านการพจิารณา 

โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบผ่านทางอีเมลตามที ่
ผู้ขอรับทุนระบุในข้อเสนอโครงการภายใน 5 วันท�าการ ส�าหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณา 
สถาบนัวัคซนีแห่งชาตจิะประกาศผลผ่านทางเวบ็ไซต์หรอืส่งหนงัสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการ
ให้ต้นสังกัดของผู้ขอรับทุนทราบ ท้ังนี้ โครงการท่ีผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข จะต้อง
ด�าเนนิการปรบัแก้โครงการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด จงึจะได้รบัการอนมัุตแิละจดัท�าสญัญา
รับทุนต่อไป หากเลยก�าหนดการปรับแก้โครงการแล้ว ผู้รับทุนยังไม่ส่งโครงร่างให้สถาบัน 
สถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนทุน
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0107 การท�าสัญญารับทุน
 เมื่อข้อเสนอโครงการผ่านการพิจารณา และปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการจนได้เป็นฉบับที่สมบูรณ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะอนุมัติ 
ให้ทุนสนบัสนนุโครงการ และด�าเนนิการจดัท�าสญัญารบัทนุโดยมขีัน้ตอน  
ดังนี้

1  
การตรวจสอบและจัดเตรียม
เอกสารประกอบการท�าสัญญา

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดท�าร่างสัญญารับทุน และส่งไฟล ์
ร่างสัญญาให้ผู้รับทุนทางอีเมล เพื่อตรวจสอบและเติม
ข้อมูลของผู ้รับทุนในร่างสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ ์ 
ทั้งนี้ ผู ้รับทุนไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงเนื้อหาอ่ืนๆ  
ในร่างสัญญาได้ 

 ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสารแนบท้ายสัญญา จ�านวน 2 ชุด 
ดังนี้

REGISTRATIO
N

PERSONAL INFORMATION

CONTAC T INFORMATION

สัญญาทุน
PERSONAL INFORMATION

CONTAC T INFORMATION
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ประเภทผู้รับทุน กรณีลงนามเอง กรณีมอบอ�านาจ

นิติบุคคล
(มหาวิทยาลัย  
กรม กระทรวง  
ส่วนราชการอื่นๆ)

1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ

2. ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
ส่วนราชการ

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที ่
ของรัฐของหัวหน้า 
ส่วนราชการ

4. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
5. เอกสารอื่นๆ ที่ระบุในสัญญา

1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

2. ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยงาน

3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที ่
ของรัฐของหัวหน้าหน่วยงาน

4. หนังสือมอบอ�านาจลงนาม 
ในสัญญา หรือค�าสั่งแต่งตั้ง

5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนหรือเจ้าหน้าที ่
ของรัฐของผู้รับมอบอ�านาจ

6. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
7. เอกสารอื่นๆ ที่ระบุในสัญญา

บุคคลธรรมดา 1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ

2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชน

3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน
4. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
5. เอกสารอื่นๆ ที่ระบุในสัญญา

1. ข้อเสนอโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชน ส�าเนาทะเบียน
บ้าน

3. หนังสือมอบอ�านาจ
4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชน

ผู้รับมอบอ�านาจ
5. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบ

อ�านาจ
6. ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
7. เอกสารอื่นๆ ที่ระบุในสัญญา
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2  การเปิดบัญชีธนาคาร

2.1 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ

 หน่วยงานผูร้บัทุนท�าหนงัสอืขอเปิดบัญชไีปยังธนาคารกรงุไทย ชือ่บญัชปีระกอบด้วย
ค�าส�าคญั (keyword) ของโครงการ ตามด้วยชือ่หวัหน้าโครงการ และระบเุงือ่นไข
การสั่งจ่ายให้ผู้มีอ�านาจสั่งจ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีหัวหน้าโครงการเป็น 
ผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง

 ผู้รับทุนติดต่อธนาคารเพื่อด�าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

2.2 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน

ให้ผู้รับทุนแจ้งหมายเลขบัญชีของหน่วยงาน พร้อมส่งส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่
รับโอนเงินกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  โดยผู้รับทุนอาจเปิดบัญชีตามข้อ 2.1 เพื่อรับโอนเงิน
จากหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้

3  การลงนามสัญญา

 เมื่อผู้รับทุนเพิ่มเติมข้อมูลในร่างสัญญา
ครบถ้วนแล้ว ให้ส่งไฟล์ร่างสัญญากลับ
มาทีส่ถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิผ่านทางอเีมล 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะจัดส่งเอกสาร
สญัญารบัทนุ ให้ผูม้อี�านาจลงนามในสญัญา 
ผ่านทางไปรษณย์ี โดยมเีอกสารทีจ่ดัส่งให้ 
ดังนี้

 • สัญญารับทุน จ�านวน 2 ฉบับ 
 • แบบค�าขอรบัเงินผ่านธนาคาร 
  (สวช. 10)  จ�านวน 1 ฉบบั

 ให้ผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญารับทุน และลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญา  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกหน้า

 ให้พยานฝ่ายผูร้บัทนุลงนามในหน้าสดุท้ายของสญัญารบัทนุ
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 เม่ือลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับทุนส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้าย 
สัญญาตามท่ีก�าหนด จ�านวน 2 ชุด และแบบค�าขอรับเงินผ่านธนาคาร  
(สวช. 10) กลับมายังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ทางไปรษณีย์

- ตัวอย่างจ่าหน้าซอง-
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบ�าราศนราดูร
ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี 11000
(เอกสารรับสัญญาทุน.....(ประเภททุน)....)

	สถาบันวัคซีนแห่งชาติตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญา และลงนามในสัญญา 

	สถาบันวัคซีนแห่งชาติส่งสัญญา (คู่ฉบับ) ให้ผู้รับทุนเก็บไว้

หมายเหต ุ ผู้ลงนามในแบบ สวช. 10 ต้องเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุดของหน่วยงาน หรือเป็นผู้ได้รับ
มอบอ�านาจให้ด�าเนินการทางการเงิน

สถาบันวัคซีน
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08 การส่งงาน 
และการเบิกจ่ายเงิน
1  การส่งงานเพ่ือเบิกเงิน
ผูร้บัทนุจะต้องจดัเตรยีมงานแต่ละงวด และส่งให้สถาบนัภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนดตามที่ระบุในสัญญา โดยต้องจัดเตรียมเอกสาร 
เพื่อส่งงานดังนี้

 หนังสือน�าส่งงานและขอเบิกเงินที่ออกจากต้นสังกัด  
และลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญา

 งานที่ระบุตามสัญญา จ�านวนอย่างละ 2 ฉบับ

2  
การรายงานความก้าวหน้า
โครงการ

ผูร้บัทนุจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มทีก่�าหนด 
ทุกๆ 4 หรือ 6 เดือน หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับตั้งแต่วันที่เริ่มท�า 
สัญญา เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้สถาบันทราบเป็นระยะๆ  
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นรายงานเล่มสุดท้าย โดยผู้รับทุนต้อง 
จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งรายงานความก้าวหน้าดังนี้

 หนังสือน�าส่งรายงานความก้าวหน้า

 รายงานความก้าวหน้าโครงการ จ�านวน 1 ฉบบั (แบบฟอร์ม 
รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดของทุน
แต่ละประเภท)

  

หมายเหตุ  หากในสญัญาระบใุห้ผูร้บัทนุต้องส่งรายงานความก้าวหน้า
โครงการเพื่อเบิกเงิน ให้ผู้รับทุนด�าเนินการตามข้อ 1
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09 การติดตาม 
และประเมินผล

1  
การรายงานความก้าวหน้า
โครงการ 

ผูร้บัทนุจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มทีก่�าหนด 
ทุกๆ 4 หรือ 6 เดือน หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญา นับตั้งแต่วันที่เร่ิม 
ท�าสญัญา เพือ่รายงานความก้าวหน้าให้สถาบนัทราบเป็นระยะ เพือ่ให้ 
สถาบันประเมินความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ  
กรณีท่ีพบปัญหาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการ หรืออาจ
ก่อให้เกดิความล่าช้า ผูร้บัทนุจะต้องรายงานสาเหตใุห้สถาบนัรบัทราบ  
ทัง้นี ้สถาบนัอาจส่งรายงานความก้าวหน้าให้ผูเ้ชีย่วชาญท�าการประเมิน  
หากมีข้อเสนอแนะ สถาบันจะท�าการรวบรวมและแจ้งผู ้รับทุน  
เพื่อด�าเนินการให้สอดคล้องกับโครงการ

2  
การรายงานผลการด�าเนิน
โครงการฉบับสมบูรณ์

กรณีผู ้รับทุนด�าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน ให้ผู ้รับทุนส่งให้
สถาบันตามแบบฟอร์ม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในสัญญาอย่างน้อย  
1 สัปดาห์ โดยการประเมินผลสถาบันอาจแต่งต้ังคณะกรรมการ  
เพื่อท�าการประเมินโครงการของผู้รับทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีรวมกัน เช่น การพิจารณารายงานที่ได้รับ การตรวจเยี่ยมโครงการ 
การจัดประชุมน�าเสนอผลงาน หากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้
ผู้รับทุนแก้ไขปรับปรุง หรือศึกษาเพิ่มเติม ผู้รับทุนจะต้องน�าข้อเสนอ
แนะเหล่านั้นไปปรับปรุงต่อไป ท้ังนี้ หากผู้รับทุนมีข้อคิดเห็นต่างจาก
คณะกรรมการ ผู้รับทุนสามารถชี้แจงเหตุผลได้ โดยเหตุผลต้องม ี
ความเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะหักล้างค�าแนะน�าได้ รวมทั้งต้องมี 
หลักฐานอ้างอิง เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณา



การจัดการโครงการ
1  การปรับแผนงาน
เมื่อผู้รับทุนด�าเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง หากพบว่ามีปัญหาหรือ

อุปสรรค ท่ีจะท�าให้โครงการไม่สามารถส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์/  
เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด และเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องเปล่ียนแผนงาน 
เพื่อให้ส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด ให้ผู้รับทุน 
ส่งหนังสือขออนุมัติปรับเปล่ียนแผนงานมายังสถาบัน โดยต้อง 
แจ้งเหตุผลของการเปล่ียนแผนงาน และเสนอแผนงานใหม่ ภายใต้
วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับการอนุมัติ

2  การขอขยายระยะเวลา
เม่ือผู้รับทุนด�าเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง และพบว่าไม่สามารถ

ด�าเนินงานเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก�าหนดในสัญญา ให้ผู้รับทุน
ท�าหนังสือขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ�าเป็น
ในการขอขยายระยะเวลา และ
แผนการด�าเนินงานระหว่างขยาย
ระยะเวลา โดยผู ้รับทุนจะต้อง
ด�าเนินการขอขยายระยะเวลา
ทันทีเมื่อมั่นใจว่างานไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาทีก่�าหนด และต้องแจ้ง
สถาบนัก่อนสิน้สดุสัญญาอย่างน้อย 
1 เดือน หากไม่ด�าเนินการตาม 
ข้อก�าหนดอาจมกีารเปรยีบเทยีบปรบั
ตามระเบียบของสถาบัน

10
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3  การขอยกเลิกโครงการ
หากผูร้บัทนุพจิารณาแล้วว่าไม่สามารถด�าเนนิโครงการได้ ทัง้ในกรณีทีไ่ด้จดัท�าสญัญา

แล้วและยังไม่ได้จัดท�าสัญญา ให้ผู้รับทุนท�าหนังสือขอยกเลิกโครงการที่ออกจากต้นสังกัด
มายังสถาบัน โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ�าเป็นท่ีต้องขอยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ ต้องด�าเนิน
การทันทีเม่ือพบว่าไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผน หรือก่อนส้ินสุดสัญญา อย่างน้อย 1 
เดือน โดยการยกเลิกโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยโครงการที่เข้าข่าย 
จะถูกยกเลิก อาจมาจากผลการประเมินของสถาบัน หรือผู้รับทุนก็ได้ กรณี สถาบันประเมิน
แล้วเห็นว่าควรยกเลิกการสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายแก่สถาบันหรือประเทศ สถาบันมีสิทธิเรียกเงินคืนและอาจเปรียบเทียบปรับ
ตามระเบียบของสถาบัน

4  การปิดโครงการ
เมื่อด�าเนินโครงการส�าเร็จ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หรือมีเหตุ 

ให้ต้องยุติโครงการ ผู้รับทุนจะต้องด�าเนินการขออนุมัติปิดโครงการพร้อมแนบเอกสาร  
จ�านวน 1 ชุด ดังนี้ 

 หนังสือขออนุมัติปิดโครงการที่ลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญา

 รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ (ต้นฉบับ)

 ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ 

 ส�าเนาใบน�าฝาก พร้อมดอกเบี้ย 
 ** หากผู้รับทุนเป็นส่วนราชการ ขอให้สรุปดอกเบี้ยและรายได้อ่ืนที่เกิดข้ึน 

ในระหว่างการวิจยั (ถ้าม)ี และน�าดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้จากบญัชเีงนิฝากประเภทต่างๆ 
น�าฝากคลงั ให้แจ้งสถาบนัทราบ 

 สรุปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) กรณีผู้รับทุนประสงค์ขอรับโอนครุภัณฑ์ท่ีได้รับ
สนับสนุนจากสถาบัน ให้ส่งหนังสือขออนุมัติโอนครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียด 
การบ�ารุงรักษาและแผนการใช้งาน เพื่อให้สถาบันพิจารณาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ สถาบันอาจมอบโอน หรือเรียกคืนครุภัณฑ์นั้นก็ได้
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แนวปฏิบติัดา้นการเงนิ 
บัญชี และพัสดุ

1  แนวปฏิบัติด้านการเงิน
สถาบันจ�าแนกหมวดงบประมาณเป็น 7 หมวด ดังนี้

 หมวดค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ ่ายเสริมเพิ่ม 
นอกเหนอืจากเงนิเดอืนปกตทิีไ่ด้รบัจากหน่วยงานต้นสงักดั 
เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
โดยอาจจ่ายเป็นรายเดือน หรือจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นงาน หรือ
รูปแบบอื่นตามแต่จะตกลงกันตามสัญญา

หมายเหต ุ การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องด�าเนนิการตามอตัราทีส่ถาบนั
ก�าหนด  และจะเพ่ิมเงินในหมวดค่าตอบแทนมิได้  
หากไม่ไดร้ับค�ายินยอมจากสถาบันเป็นลายลักษณ์อักษร

11
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าตอบแทน 
คณะวิจัย
(ให้ระบุต�าแหน่ง 
หรือ ต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ  
เพื่อประกอบการ
พิจารณา)

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้ง
คณะโดยใช้ระดับต�าแหน่งของ
หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ 
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ หรือข้าราชการ

ระดบั 10 ไม่เกินปีละ 
200,000 บาท ต่อโครงการ 
ต่อคณะนักวิจัย

2. รองศาสตราจารย์ หรือ
ข้าราชการ ระดับ 8-9  
ไม่เกินปีละ 150,000 บาท
ต่อโครงการ ต่อคณะนักวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ข้าราชการ ระดับ 6-7  
ไม่เกินปีละ 120,000 บาท
ต่อโครงการ ต่อคณะนักวิจัย

4. อาจารย์ หรือข้าราชการ 
ระดับ 5 ลงมา ไม่เกินปีละ 
80,000 บาทต่อโครงการ 
ต่อคณะนักวิจัย

1. ค่าตอบแทนคณะวจิยั  
ต้องไม่เกนิ 20% ของวงเงิน
อดุหนนุการวิจยัทีไ่ด้รบั  
โดยไม่รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 
และค่าธรรมเนียมอดุหนนุ
สถาบันฯ

2. กรณีหัวหน้าโครงการวิจัย
มีความรับผิดชอบหลาย
โครงการ สามารถเสนอรับ
ค่าตอบแทนได้ตามจ�านวน
โครงการ แต่ต้องระบุ
แผนการด�าเนินโครงการ 
และชี้แจงถึงความทับซ้อน
และสัดส่วนความรบัผดิชอบ 
ของแต่ละโครงการ 
โดยละเอียด เพื่อประกอบ
การพิจารณา 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ให้พิจารณาตามอัตราที ่
เหมาะสมกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ แต่ไม่เกิน 
คนละ 100,000 บาท

1. พจิารณาให้ไม่เกนิ  
โครงการละ 2 คน

2. ต้องมหีนังสือตอบรบัจาก 
ทีป่รกึษาโดยระบรุายละเอยีด
การให้ค�าปรกึษา

3. ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
หรือในด้านการวิจัยพัฒนา 
ที่ส�าคัญของโครงการ 
โดยพิจารณาจากวุฒิการ
ศึกษา ประสบการณ์ และ
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าตอบแทน 
คณะวิจัย
(ให้ระบุต�าแหน่ง 
หรือ ต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ  
เพื่อประกอบการ
พิจารณา)

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้ง
คณะโดยใช้ระดับต�าแหน่งของ
หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นเกณฑ์ 
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ หรือข้าราชการ

ระดบั 10 ไม่เกินปีละ 
200,000 บาท ต่อโครงการ 
ต่อคณะนักวิจัย

2. รองศาสตราจารย์ หรือ
ข้าราชการ ระดับ 8-9  
ไม่เกินปีละ 150,000 บาท
ต่อโครงการ ต่อคณะนักวิจัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
ข้าราชการ ระดับ 6-7  
ไม่เกินปีละ 120,000 บาท
ต่อโครงการ ต่อคณะนักวิจัย

4. อาจารย์ หรือข้าราชการ 
ระดับ 5 ลงมา ไม่เกินปีละ 
80,000 บาทต่อโครงการ 
ต่อคณะนักวิจัย

1. ค่าตอบแทนคณะวจิยั  
ต้องไม่เกนิ 20% ของวงเงิน
อดุหนนุการวิจยัทีไ่ด้รบั  
โดยไม่รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 
และค่าธรรมเนียมอุดหนนุ
สถาบันฯ

2. กรณีหัวหน้าโครงการวิจัย
มีความรับผิดชอบหลาย
โครงการ สามารถเสนอรับ
ค่าตอบแทนได้ตามจ�านวน
โครงการ แต่ต้องระบุ
แผนการด�าเนินโครงการ 
และชี้แจงถึงความทับซ้อน
และสดัส่วนความรบัผดิชอบ 
ของแต่ละโครงการ 
โดยละเอียด เพื่อประกอบ
การพิจารณา 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ให้พิจารณาตามอัตราที ่
เหมาะสมกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ แต่ไม่เกิน 
คนละ 100,000 บาท

1. พจิารณาให้ไม่เกนิ  
โครงการละ 2 คน

2. ต้องมหีนงัสอืตอบรบัจาก 
ท่ีปรึกษาโดยระบรุายละเอยีด
การให้ค�าปรกึษา

3. ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
หรือในด้านการวิจัยพัฒนา 
ที่ส�าคัญของโครงการ 
โดยพิจารณาจากวุฒิการ
ศึกษา ประสบการณ์ และ
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

ให้จ่ายตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
•  วันท�าการปกติ  

ชม.ละ 50 บาท 
ไม่เกิน 4 ชม.

•  วันหยุดราชการ  
ชม.ละ 60 บาท  
ไม่เกิน 7 ชม.

ค่าจ้างส�าหรับลูกจ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่โครงการที่ท�างานนอก
เวลาปกติ ถ้าเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐให้ใช้ตามอัตราของ 
ทางราชการก�าหนด ถ้าเป็น
เอกชนให้เป็นไปตามอัตรา 
ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานก�าหนด

ค่าตอบแทน 
ผูใ้ห้ข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ให้สัมภาษณ์)

•  ไม่เกินคนละ 100 บาท
•  กรณีข้อมูลมีระดับ 

ความยากสูง  
ไม่เกินคนละ 300 บาท

•  ไม่เกินคนละ 100 บาท
•  กรณีข้อมูลมีระดับ 

ความยากสูง  
ไม่เกินคนละ 300 บาท

ค่าตอบแทนกลุ่ม
ตัวอย่าง

• ไม่เกินคนละ 2,000 บาท 
ต่อครั้ง

•  ไม่เกินคนละ 2,000 บาท 
ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนวิทยากร
ในการอบรม

ให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
หรือตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง
•  วิทยากรที่เป็นบุคลากร 

ของรัฐ 
   ให้จ่ายไม่เกิน 600 บาทต่อ

ชั่วโมง
•  วทิยากรที่มิใช่บุคลากร 

ของรัฐ 
   ให้จ่ายไม่เกิน 1,200 บาท 

ต่อชั่วโมง

•  กรณีวิทยากรเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่ม ี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ 
อาจพิจารณาให้ไม่เกิน  
1,500 บาทต่อชั่วโมง 

•  กรณวีทิยากรต่างชาต ิ
ให้พจิารณาจ่ายค่าตอบแทน 
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ การจ่ายค่าตอบแทนให้จัดท�าใบส�าคัญรับเงิน และมีลายมือช่ือผู้รับเงิน 
พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกครั้ง
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 หมวดคา่จา้ง หมายถงึ เงนิเดอืนลกูจ้างหรือเจ้าหน้าทีท่ีโ่ครงการจ้าง ทัง้การจ้าง
เตม็เวลา (Full-time) และบางส่วน (Part-time) ในลกัษณะรายวนัหรอืรายเดอืน 
โดยใช้อัตราค่าจ้าง ดังนี้

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าจ้างเป็น 
รายเดือน

ให้จ่ายตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 
โดยให้พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ดังนี้
วุฒิปริญญาเอก 
อัตราเดือนละ 25,000 - 35,000 บาท
วุฒิปริญญาโท 
อัตราเดือนละ 18,000 - 25,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี 
อัตราเดือนละ 10,000 - 18,000 บาท
วุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี
อัตราเดือนละ 9,400 - 11,500 บาท

พิจารณาให้ตามที่เสนอขอ
โดยไม่เกินอัตราที่ก�าหนด 

ค่าจ้างเพื่อ
ปฏิบัติงาน
ชั่วคราว

จ่ายในอัตราวันละไม่เกิน 300 บาท หรือ
อัตราขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนดว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานก�าหนด

หมายเหตุ การจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่โครงการต้องจัดท�าใบส�าคัญรับเงิน
และมีลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนทุกครั้ง
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 หมวดค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายที่เกี่ยวกับ 
การรับรองและพธิกีาร และรายจ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตังิานแต่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ โดยต้องระบุรายละเอียดของการเดินทาง เช่น เดินทาง
จากสถานที่ใดไปสถานที่ใด ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง จ�านวนครั้ง 
ในการเดินทาง และจ�านวนคนที่เดินทาง โดยมีอัตรา ดังนี้

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ค่าที่พัก ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ค่าพาหนะ ให้จ่ายตามความจ�าเป็น
เหมาะสม และเบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐาน
ประกอบ (ใบเสร็จรับเงิน/
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน)

การวินิจฉัยว่าผู้ใดมีสิทธิเดินทาง 
โดยเครื่องบิน รถยนต์ส่วนตัว หรือ
พาหนะอื่นๆ และจะเบิกค่าใช้จ่าย
อย่างไรเป็นสิทธิของหัวหน้าโครงการ 
ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่  
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
•  เครื่องบิน ชั้นประหยัดหรืออยู่ใน

ดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ
•  รถยนต์ส่วนตวั ให้เบิกอตัราเหมาจ่าย 

อตัราไม่เกนิ 4 บาท/กโิลเมตร 
•  พาหนะอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง 
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3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ประกอบด้วย  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น โดยการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ต้องระบุเหตุผล
และรายละเอียดการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา เช่น สถานที่จัดและ
จ�านวนคนเข้าร่วม เป็นต้น

รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่

ให้เป็นไปตามความเหมาะสม หรอืเป็น
ไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงั

ค่าตอบแทน
วิทยากรในการ
อบรม

ให้เป็นไปตามความเหมาะสม  
หรือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
• วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ  

ให้จ่ายไม่เกิน 600 บาทต่อชั่วโมง
•  วิทยากรทีม่ิใช่บุคลากรของรัฐ  

ให้จ่ายไม่เกิน 1,200 บาท 
ต่อชั่วโมง

• กรณีวิทยากรเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ หรือเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษอาจ
พิจารณาให้ไม่เกิน 1,500 
บาทต่อชั่วโมง 

•  กรณวีทิยากรต่างชาตใิห้
พจิารณาจ่ายค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม

3.3) ค่าจ้างเหมาบริการ หมายถึง ค่าจ้างในลักษณะที่เป็นงานเหมา 
ต่อชิน้งาน เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์ตวัอย่าง ค่าจ้างทดสอบทางห้องปฏบิตักิาร 
ค่าจ้างท�าอุปกรณ์หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจ้างท�าเอกสาร ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ในหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่ต่างๆ ค่าจ้างบรรทกุของ ค่าเช่ารถ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหน่วยงานรับทุน

3.4) ค่าสมาชิก เช่น วารสารวิชาการ ค่าสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานในโครงการ เป็นต้น

3.5) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได ้มาซึ่งบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าน�้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ และสาธารณูปโภคอื่นๆ
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3.6) ค่าใช้สอยอ่ืน เช่น เงินประกันสังคม ให้จ่ายตามความจ�าเป็นและ 
เหมาะสม

** หลักฐานส�าหรับค่าใช้สอย คือ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบส�าคัญรับเงิน/ ใบรับรองแทน 
ใบเสร็จรับเงิน/ แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยไม่จ�ากัดรูปแบบ

หมายเหตุ  ใบส�าคัญรับเงิน คือ เอกสารที่ท�าเมื่อมีการจ่ายเงินให้ผู้รับเงินแต่ผู้รับเงินไม่มี 
ใบเสร็จรับเงินให้ ผู้รับเงินจะต้องลงนามในใบส�าคัญรับเงิน เช่น ค่าตอบแทน

 ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงนิ คอื เอกสารทีผู้่จ่ายเงินไม่สามารถเรยีกใบเสรจ็รบัเงนิ 
และใบส�าคัญรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จ 
รับเงิน เช่น ค่าแท็กซี่

 หมวดค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส�าหรับ 
ใช้งานในโครงการ 

วัสดุ หมายถึง
• สิ่งของซึ่งโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือ 

ไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป
• ส่ิงของทีมี่ลกัษณะคงทนถาวร แต่มอีายกุารใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกนิ 

1 ปี
• สิ่งของที่มีลกัษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ป ี

ขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของ 
ตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์

• สิ่งของที่จัดหามาเพื่อซ่อมแซมหรือบ�ารุงรักษาทรัพย์สินให้มีสภาพหรือ
ประสิทธิภาพคงเดิม

33



รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

วัสดุส�านักงาน  
วัสดุคอมพิวเตอร์  
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ให้จ่ายตามความจ�าเป็น
เหมาะสม 

ต้องมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้น วัสดุ
คอมพิวเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วย 
ต�่ากว่า 20,000 บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์/
สารเคมี 

ให้จ่ายตามความจ�าเป็น
เหมาะสม 

ให้แจงรายละเอียดสิ่งที่ต้องการซื้อ 
โดยให้ระบุจ�านวนที่ต้องการและ 
ราคาต่อหน่วย

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ไม่เกนิ 4 บาท/กโิลเมตร ให้จดัท�ารายละเอยีดระยะทางทีเ่ดนิทาง

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องช�าระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ 

หมายเหต ุหลักฐานส�าหรับค่าวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน ยกเว้นการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วัสดุที่มีราคาต�่ากว่า 1,000 บาท ไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือรับจ้างได้ ให้ใช ้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 หมวดค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าใช้จ ่ายในการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือที่ม ี
ความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานในโครงการ ควรซ้ือเฉพาะรายการท่ีจ�าเป็น
ต้องใช้จริงเท่านั้น 

ครุภัณฑ์ หมายถึง
• ส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป 

และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกินกว่า 5,000 บาท ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 20,000 บาท 

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้มีสภาพ
หรือประสิทธิภาพดีขึ้น

• ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงต้องช�าระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
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รายการ อัตรา หลักเกณฑ์ (เงื่อนไข)

ครุภัณฑ์
ส�านักงาน
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติ
การครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

ให้จ่ายตามความ
จ�าเป็นเหมาะสม

•  แยกรายการครุภัณฑ์เป็นประเภท 
•  รายการครุภัณฑ์ต้องมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่ง

สูงกว่า 5,000 บาท ยกเว้น 
1. ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ต้องมีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 

20,000 บาท 
2. ครภุณัฑ์ประเภทโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอื

ซอฟต์แวร์มรีาคาต่อหน่วยเกิน 20,000 บาท
•  ให้แนบใบเสนอราคาครุภัณฑ์
•  ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นของครุภัณฑ์

นั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
•  งบประมาณในหมวดครภัุณฑ์จะต้องไม่เกนิร้อยละ 30 

ของงบประมาณโครงการ โดยไม่รวมหมวดค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และค่าบริหารจัดการโครงการ ยกเว้น 
การสนบัสนนุครุภณัฑ์น้ัน อยูภ่ายใต้โครงการเร่งด่วน 
ของประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

6) หมวดคา่บรหิารโครงการ หมายถงึ เงนิทีโ่ครงการจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสงักดั 
ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย ซึ่งไม่รวมหมวดค่าตอบแทน 
หมวดค่าจ้าง หมวดครุภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน โดยให้
หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้วย กรณี เกินร้อยละ 10 ให้ผู้รับทุนชี้แจงเหตุผล  
ซึ่งสถาบันจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

7) หมวดคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ หมายถงึ ค่าใช้จ่ายท่ีมไิด้เกดิขึน้กบังานในโครงการโดยตรง 
แต่มีส่วนเสริมให้การด�าเนินงานของโครงการมีคุณภาพดีขึ้น หรือเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดใดหมวดหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ น�าเสนอผลงาน เป็นต้น

 หมายเหต ุ โดยหลักการเสนอของบประมาณโครงการ ไม่จ�าเป็นต้องระบุจ�านวน
เงินให้ครบทุกหมวดตามแบบฟอร์ม แต่ให้ประเมินจากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริง 
ตามแผนการด�าเนินงานในโครงการ

35



2  แนวปฏิบัติด้านครุภัณฑ์

2.1 การจัดหาครุภัณฑ์

 กรณทีี ่ผูร้บัทุนเป็นหน่วยงานภาครฐั การจดัหาครภุณัฑ์จะต้องด�าเนนิการให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เว้นแต่ หน่วยงานผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ให้ใช้ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของผู้รับทุนได้

 กรณทีี ่ผู้รับทนุเป็นหน่วยงานภาคเอกชน การจดัหาครภุณัฑ์ให้เป็นไปตามวธิปีฏบัิติ
เกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น

 กรณทีี ่ผูร้บัทุนเป็นบุคคลธรรมดา การจดัหาครภัุณฑ์ให้ด�าเนนิการหลกัเกณฑ์ ดงันี้
• การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการเช่าในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้า

โครงการมีอ�านาจอนุมัติและตรวจรับ
• การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการเช่า ในวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท จะต้องม ี

คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ลงนามตรวจรับ
• การจัดหาพัสดุด้วยการซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า ควรให้มีการเทียบราคาจาก 

ผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้าง หรือให้เช่า อย่างน้อย 3 ราย

 ผู้รับทุนต้องส่งใบเสนอราคาให้สถาบันพิจารณาก่อนจัดซื้อ โดยงบประมาณที่ใช้
ในการจัดซื้อต้องไม่เกินกรอบวงเงินที่เสนอในหมวดครุภัณฑ์

 รายการครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ ต้องตรงตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ หากจะ
เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันทุกกรณี

	งบประมาณในหมวดครุภณัฑ์ไม่สามารถโยกย้ายข้ามหมวดอืน่ได้ และไม่สามารถ
ถัวเงินภายในหมวดเดียวกันได้
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2.2 การบริหารจัดการและการบ�ารุงรักษาครุภัณฑ์

 เม่ือผู้รับทุนได้รับครุภัณฑ์แล้ว ต้องแจ้งให้สถาบันทราบ เพื่อให้สถาบันออกเลข
ครุภัณฑ์ของโครงการ

ตัวอย่างเลขครุภัณฑ์

 ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความไว้ที่ครุภัณฑ์ทุกรายการว่า “จัดซ้ือโดยทุนสนับสนุน
จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” พร้อมทั้งมีตราสัญลักษณ์ของผู้ให้ทุนปรากฏให้
เห็นเด่นชัด และระบุเลขครุภัณฑ์ที่สถาบันออกให้ กรณี หน่วยงานของผู้รับทุน 
มกีารก�าหนดเลขครภุณัฑ์นอกงบประมาณ ผูร้บัทนุสามารถท�าได้ แต่ต้องสามารถ
เทียบเคียงหรือตรวจสอบได้ โดยให้ระบุเลขทั้ง 2 ชุดแสดงบนครุภัณฑ์

 ครุภณัฑ์ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องสถาบนั เมือ่สิน้สดุโครงการแล้ว ผูร้บัทนุต้องด�าเนนิ
การปิดโครงการ โดยสรปุรายการและสภาพครภุณัฑ์ของโครงการให้สถาบนัทราบ 
หากผู้รับทุนต้องการขอโอนครุภัณฑ์ให้ผู้รับทุนส่งหนังสือพร้อมแนบแบบฟอร์ม
ค�าขอรับโอนครุภัณฑ์ (แบบทุน สวช. 18) เพื่อขออนุมัติจากสถาบัน

 ผู ้รับทุนมีหน้าที่ดูแล รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการบ�ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ของโครงการที่ได้รับทุนให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้อยู่เสมอ ทั้งครุภัณฑ์ที่ได้รับโอน
จากสถาบันและอยู่ระหว่างการยืม 

 ผู้รับทุนต้องอ�านวยความสะดวกแก่สถาบันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน 
ในการเข้าตรวจสอบครภุณัฑ์ของโครงการทีไ่ด้รบัทนุอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี หรอื
ตามความเหมาะสม โดยการเข้าตรวจสอบ สถาบนัจะแจ้งให้ผูร้บัทนุทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สปัดาห์

	ผู้รับทุนจะต้องจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดหาและบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยการจัดเก็บอาจเป็น hard copy หรือข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์ และพร้อมส่งให้สถาบนั ในกรณทีีส่ถาบนัเรยีกตรวจสอบได้ทกุกรณี 

NVI เลขที่สัญญารับทุน _ล�าดับครุภัณฑ์

37



3  แนวทางปฏิบัติด้านบัญชี

3.1 การใช้จ่ายเงิน

 การใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ตามแผนงบประมาณใน 
ข้อเสนอโครงการแนบท้ายสัญญา และต้องจ่ายตามวัตถปุระสงค์ของโครงการเท่านัน้

 ผู้รับทุนสามารถเปล่ียนแปลงหมวดงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวด 
งบประมาณทีไ่ด้รบั ยกเว้น หมวดครภุณัฑ์ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ โดยผูร้บัทนุ 
ต้องท�าหนังสือชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น และต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบัน 
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด�าเนินการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องอยู ่
ภายใต้วงเงนิทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ

 รายการค่าใช้จ่ายในหมวดเดยีวกนั สามารถถวัจ่ายกนัได้ ยกเว้น หมวดค่าครภัุณฑ์ 
หมวดค่าตอบแทน ค่าเดินทางต่างประเทศ หากมีความจ�าเป็นปรับเปล่ียน
รายการ ให้หัวหน้าโครงการท�าหนังสือชี้แจงและต้องได้รับอนุมัติจากสถาบัน  
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด�าเนินการ

3.2 การบริหารบัญชี

 ผู้รับทุนต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนสนับสนุน และเอกสารทางบัญชี 
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

 ผูร้บัทนุต้องจดัท�าบนัทกึบญัชรีายรบัรายจ่ายเงินทนุสนบัสนนุ ควรบนัทกึรายการ
เรยีงล�าดับตามวนัที ่เพือ่ความเป็นระเบยีบและสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลงั 
โดยสถาบันอาจสุ่มตรวจสอบ

 โครงการที่มีวงเงินสนับสนุนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ผู้รับทุนจะต้องท�าการ
ตรวจสอบบัญชี หรือต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี และส่งหลักฐาน 
ให้สถาบันพร้อมการปิดโครงการ ตามแบบฟอร์มรายงานการเงินปิดบัญชี  
(แบบทุน สวช. 17)

 ให้บนัทกึตามรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง แม้ว่ารายการจ่ายจรงิทีเ่กดิขึน้จะไม่เป็นไปตาม
แผนงบประมาณที่ได้ก�าหนดไว้ในสัญญา 

 ผู้รับทุนต้องสรุปการใช้เงินของโครงการ และส่งพร้อมรายงานความก้าวหน้า

	ผู้รับทุนต้องสรุปการเงินและส่งบันทึกรายจ่ายของโครงการให้กับสถาบันเมื่อขอ
อนุมัติปิดโครงการ 
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3.3 การเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินทุนของโครงการ สถาบันจะเบิกจ่ายให้ผู้รับทุนเป็นงวดๆ ตามแผน 
งบประมาณแนบท้ายสัญญา โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่าย ดังนี้ 

 ผู้รับทุนจะต้องส่งงานให้สถาบันภายในเวลาท่ีก�าหนด จึงจะจ่ายเงินตามสัญญา 
ให้กับผู้รับทุน 

 การจัดซ้ือจัดจ้างหรือเบิกจ่ายเพื่อด�าเนินโครงการ จะสามารถท�าได้ต่อเมื่อ 
การลงนามในสัญญารับทุนเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 ฝ่าย โดยให้อ้างอิงจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาเป็นหลกั การจดัซือ้ใดๆ ทีเ่กดิข้ึนก่อนวนัทีล่งนามในสญัญาจะไม่สามารถ
น�ามาเบกิจ่ายได้ เว้นแต่ผูร้บัทนุจะท�าบนัทกึชีแ้จงเหตคุวามจ�าเป็นเพือ่ให้สถาบนั
พิจารณา เป็นรายกรณี  

 การเบิกจ่ายที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จได้ เช่น ค่าพาหนะรับจ้าง หรือ อื่นๆ  
ให้ผู้รับทุนใช้ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ทุกกรณี
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3.4 แนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมเอกสาร

 ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการรับเงิน/ เอกสารรับเงิน
•  หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับต้องมี ชื่อโครงการ/ วันที่/ ประทับตรา 

จ่ายแล้ว ลงชื่อผู้จ่ายเงินพร้อมลงวันเดือนปีก�ากับ
•  ชื่อโครงการที่ใช้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้เป็นช่ือโครงการ หากช่ือ

โครงการมีความยาวมากให้ใช้ค�าส�าคัญของโครงการและตามด้วยเลขที่
สัญญา โดยสามารถใช้เป็นตรายางประทับที่หลักฐานการจ่ายเงินได้

•  จัดเรียงล�าดับหลักฐานการจ่ายเงินเข้าแฟ้มก่อน-หลัง ตามการจัดท�าบัญชี
รายรับรายจ่าย (ไม่ต้องจัดเรียงตามหมวดเงิน)

 ผูร้บัทนุต้องจดัท�าทะเบียนครภุณัฑ์ และบันทึกหมายเลขครภุณัฑ์ทีอ่อกโดยสถาบนัไว้ 
เพื่อให้สถาบันตรวจสอบได้ 

3.5 การจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการและเงินรายได้อื่นๆ

 ผูร้บัทนุต้องโอนเงินในส่วนของรายได้ทนัททีีม่รีายได้เกดิขึน้ พร้อมแจ้งและน�าส่ง 
ส�าเนาใบฝากมายังสถาบัน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีช่ือ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
เลขที่ 142-0-15901-1 ธนาคารกรุงไทย

 ผู้รับทุนจะต้องรายงานดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นให้สถาบันทราบ และส่งคืนสถาบัน
ตอนปิดโครงการยกเว้น ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีระเบียบเฉพาะ ให้แจ้ง 
ยอดเงินให้สถาบันทราบ
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01 การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลักดันผลงานวิจัยที่นักวิจัย 
ได้สร้างขึ้นมาน�าไปสู่การใช้ประโยชน์หากผู้วิจัยเห็นว่าผลงานวิจัย
สามารถขอรับความคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้สามารถแจ้ง 
สถาบันเพื่อด�าเนินการได้ทันทีโดยมิต้องรอให้โครงการวิจัยสิ้นสุดก่อน

1  
การขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

การขอรับความคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 
มีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

1. ประเมินรายละเอียดในผลงานวิจัย

หากพบว่าผลงานวิจัยใดๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบัน  
มีขั้นตอน/ วัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์  
ท่ีสามารถย่ืนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ ขอให้แจ้ง
สถาบันเพื่อรับทราบและด�าเนินการ ทั้งนี้ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ 
ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ผลงานวิจัยนั้น 
ไม่สามารถด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้

2. ผู้รับทุนแจ้งทางสถาบัน

แจ้งสถาบันให้ทราบถึงส่ิงที่ผู ้รับทุนค้นพบและคาดว่าจะ 
ด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ผู้รับทุน
ประสานสถาบันเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อไป
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3. การด�าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ผู ้รับทุนจัดเตรียมข้อมูล/ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยและส่งให้สถาบัน  
เพื่อจัดท�าค�าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ กับหน่วยงานที่มี 
ความรับผิดชอบ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ท้ังนี้ สถาบันอาจประสานขอข้อมูลจาก 
ผูร้บัทนุ โดยในระหว่างยืน่ขอความคุม้ครองขอให้ผูร้บัทนุเกบ็รกัษาข้อมลูผลงานวจิยัดงักล่าว
เป็นความลบั กรณ ีต้นสงักดัของผูร้บัทนุมหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีข่อรบัความคุม้ครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญาโดยเฉพาะ สามารถย่ืนขอรับความคุ้มครองผ่านต้นสังกัดได้ โดยให้ผู้รับทุน 
ขอรับมอบอ�านาจในการด�าเนินการจากสถาบันก่อนด�าเนินการ

2  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีชีวิต
โครงการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิต เช่น เซลล์ แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ  

เมื่อเริ่มด�าเนินโครงการ หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ ผู้รับทุนต้องส่งมอบสิ่งมีชีวิตรวมถึง 
ข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั้นๆ อันได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชนิด ประเภท  
แหล่งที่มา รวมถึงวิธีเก็บรักษาตามท่ีตกลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการให้แก่สถาบัน หรือให้ม ี
ข้อตกลงวิธีการเก็บรักษาเป็นกรณีไป

3  การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระหว่างด�าเนินโครงการวิจัย หากผู ้รับทุนต้องการเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด 

ของผลงานวิจัย ผู้รับทุนต้องขออนุญาตสถาบัน ก่อนการส่งข้อมูลไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ในรปูแบบใดๆ ทกุกรณ ีเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจส่งผลต่อการยืน่ขอรบัความคุม้ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องส่งข้อมูลให้สถาบัน พิจารณาก่อนเผยแพร่อย่างน้อย 
30 วัน และจะเผยแพร่ข้อมูลได้เมื่อได้รับการอนุญาตจากสถาบันแล้ว โดยสถาบันจะแจ้ง 
ให้ผู้รับทุนทราบโดยเร็ว

การเผยแพร่ข้อมูล/ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใด 
ในแต่ละครัง้ทัง้ในและต่างประเทศ ต้องระบขุ้อความถงึสถาบนั ว่า “โครงการ/ ผลงานวจิยันี้
ได้รบัทนุสนบัสนนุจากสถาบนัวคัซนีแห่งชาต”ิ กรณ ีมกีารเผยแพร่ข้อมลูในวารสารนานาชาติ 
ต้องระบขุ้อความทีแ่สดงถงึการได้รบัสนบัสนนุทนุจากสถาบนั ในส่วน “Acknowledgement” 
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014  การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนทุนของสถาบัน อาจถูกประเมินความสามารถ 

ในการไปใช้ประโยชน์ได้ หากพบว่าสามารถถ่ายทอดสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม 
สถาบันจะเป็นผู้ประเมินความคุ้มค่าและมูลค่าของผลงานวิจัยนั้นๆ รวมทั้งเป็นผู้บริหาร
จัดการในการใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึงการเจรจาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู ่ผู ้ผลิต 
ในระดบัอตุสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี ้จะค�านงึถงึผลประโยชน์ทัง้ของผูร้บัทนุและ 
ของสถาบันอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย 

กรณี หน่วยงานของผู้รับทุนต้องการเป็นผู้บริหารจัดการเอง ต้องได้รับการอนุญาต 
จากสถาบันก่อนด�าเนินการใดๆ

เมื่อมีการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ ผู้รับทุนยังมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ส�าคัญ คือ

	การจัดท�าคู่มือเพื่อเปิดเผยเทคโนโลยี

 การท�าแผนการให้ค�าปรึกษาหรืออบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 ด�าเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 การสนับสนุนข้อมูลหรือร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนงานจนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
เพื่อประกอบการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการแก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเป็น

ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทราบข้อมูลผลงานวิจัย
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13 แผนผังการรับทุน
สนับสนุนจาก 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 

สถาบันประกาศรับสมัครทุน หรือระบุ/ คัดเลือกผู้ขอรับทุน 

ผู้ขอรับทุ ื่นข้อเสนอโครงการ 

สถาบันพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

ทุนวิจัย ทุนอุดหนุน ทุนการศึกษา 

พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ 

สถาบันแจ้งผลการพิจารณา 

ดําเนินการจัดทําสัญญา 

ผู้รับทุนส่งงานตามสัญญา 

สถาบันเบิกจ่ายเงิน 

สถาบันติดตามและประเมินผล 

ผู้รับทนุขอปิดโครงการ และสรุปรายงานการใช้จ่าย
   งบประมาณโครงการโดยละเอียด

ผ่านการพิจารณา 

1-2 เดือน

ภายใน 1 เดือน 

1 สัปดาห์ 

1 สัปดาห์ 

ผ่านการตรวจรับงาน 

1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสาร
ประกอบการทำสัญญาของผู้รับทุน
เช่น หนังสือมอบอำนาจ

ภายใน 1 เดือน 
หลังได้รับเงิน
งวดสุดท้าย



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร 38 ซอยติวานนท์ 14 
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 02-580-9729 ถึง 31 
โทรสาร 02-580-9732
Website: www.nvi.go.th 
E-mail: contact@nvi.go.th
Facebook: http://www.facebook.com/nvikm

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
www.nvi.go.th




