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คูมือนักวิจัยสําหรับผูที่ไดรับทุน 

จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ “สวก.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมตัวกอน

เร่ิมโครงการ 

แนวปฏิบัติ

ดานการเงิน 

การบริหาร

งานวิจัย 

การจัดการ

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

 การทําสัญญา 

 การเปดบัญชีธนาคาร 

 การสงเอกสารกลับไปยัง สวก.  

 การปรับแผน 

 การบริหารงบประมาณ 

 การขอขยายระยะเวลา 

 การรายงานความกาวหนาโครงการ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การปดโครงการ 

 การใชจาย 

 การเบิกจาย 

 เงินรายไดท่ีเกิดจากโครงการวิจัย
และเงินรายไดอ่ืนๆ  
 การปดบัญชีโครงการ 

 การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 การเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีชีวิต 

 การเผยแพรผลงานวิจัย 

 การนําผลงานไปใชประโยชน 
 การใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
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ข้ันตอนท่ี 1 : การทําสัญญา 

1.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญา  

สวก. จะจัดสงเอกสารสัญญาใหแกนักวิจัย เพ่ือประสานการลงนามในหนวยงานของผูรับทุน  เม่ือไดรับ
สัญญาการใหทุนแลว โปรดตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร ซ่ึงจะประกอบดวยสิ่งตางๆ ตอไปนี้  

• หนังสือจาก สวก. เรื่อง ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร  

• คําแนะนําการลงนาม 

• คูมือนักวิจัยสําหรับผูไดรับทุน สวก. 1 เลม  

• สัญญาการใหทุน พรอมดวยเอกสารแนบ 

• Check List การทําเอกสารเบิกจายครั้งแรก   

 เม่ือไดรับเอกสารดังกลาวครบถวนแลว ดําเนินการลงนามสัญญาตาม 1.2  

1.2 ลงนามสัญญา 

• ใหผูบริหารสูงสุด หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ เปนผูลงนามในสัญญาในนามหนวยงานรับทุน  
รวมท้ังในเอกสารแนบทายสัญญาทุกหนาท่ีมีตราประทับของ “สวก.” โดยลงนามและ
ประทับตราของหนวยงานรับทุนทุกหนา (ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ ภาคผนวก 1) 

• ใหหัวหนาโครงการลงนามในฐานะพยานฝายผูรับทุน ใหครบทุกฉบับ เวนแตผูมีอํานาจลงนาม
เปนหัวหนาโครงการ ใหบุคคลท่ีรวมวิจัยในโครงการหนึ่งทานเปนผูลงนามในฐานะพยานฝาย
ผูรับทุน 

ข้ันตอนท่ี 2 : เปดบัญชีธนาคาร  

1) กรณีปกติ โอนเงินเขาบัญชีโครงการ  
การจัดเตรียมเพ่ือการเปดบัญชี มีดังนี้  

1. หนวยงานผูรับทุนทําหนังสือขอเปดบัญชีไปยงัธนาคาร โดยระบุชื่อบัญชี ประกอบดวยเลขท่ีสัญญาตาม
ดวยคําสําคัญ (Keyword) ของโครงการ และระบุเง่ือนไขการสั่งจายตามท่ี สวก. กําหนด (ตัวอยางหนังสือขอเปด
บัญชี ภาคผนวก 2 )  
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2. ติดตอกับทางธนาคารเพ่ือดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ท้ังนี้เม่ือธนาคารเปดบัญชีให
แจงขอใหโครงการยืนยันชื่อบัญชีท่ีถูกตองให สวก. เพ่ือการสั่งจายเช็คไดถูกตอง โดยขอใหเพ่ิมเปนหมายเหตุไวใน
ดานลางของสําเนาหนังสือขอเปดบัญชี 

ขอความกรุณาเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพ่ือความรวดเร็วในการรับเงินทุนวิจัยจาก สวก.  
2) กรณีโอนเงินเขาบัญชี ของหนวยงานกลางตามขอกําหนดของหนวยงานรับทุน ใหแจงชื่อธนาคาร 

สาขา ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี และสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากให สวก. ทราบเพ่ือใชในการสั่งจายเช็คจาก สวก. และ
ขอใหหัวหนาโครงการเปดบัญชีตามขอ 1) ดวย เพ่ือรับโอนเงินจากหนวยงานกลาง โดยแจงชื่อธนาคาร สาขา ชื่อ
บัญชี เลขท่ีบัญชี และสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีรับโอนเงินจากหนวยงานกลางให สวก. ทราบดวย 

ขอควรระวัง 

ช่ือบัญชี :  ประกอบดวยเลขท่ีสัญญาตามดวยคําสําคัญ (Keyword) ของโครงการ โดยใหประสานกับนักวิเคราะห
ผูประสานงานโครงการกอนการตั้งชื่อทุกครั้ง 

เง่ือนไขการส่ังจาย : กําหนดใหมีผูมีอํานาจสั่งจายเงินอยางนอย 2 คน โดยตองมีหัวหนาโครงการลงนามดวยทุกครั้ง   
หรือในกรณีท่ีหนวยงานผูรับทุนมีระเบียบหรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหผูรับทุนหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจ ตอง
ขอทําความตกลงกับ สวก. เปนรายกรณี  

ข้ันตอนท่ี 3 การสงเอกสารกลับไปยัง สวก.  
เม่ือไดดําเนินการลงนามสัญญาแลว ขอใหดําเนินการดังนี้  
1) ใหผูรับทุนเก็บคูฉบับไว 1 ชุด และสําเนาเก็บท่ีหัวหนาโครงการ 1 ชุด  
2) จัดสงเอกสารคืน สวก. ดังนี้  

ก. สัญญาการรับทุนท่ีเหลือจากท่ีผูรับทุนเก็บคูฉบับไว 1 ชุดแลว โดยตรวจสอบวามีการลงนามและ
ประทับตราเรียบรอย 

ข. หนังสือมอบอํานาจการลงนามในสัญญารับทุน กรณีผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนผูลงนามในสัญญาใน
นามหนวยงานรบัทุน (หากจัดสงให สวก. ชวงจัดทําสัญญาแลวไมตองจัดสงอีก) 

ค. หนังสือมอบอํานาจจากผูรับทุนใหดําเนินการเบิกจายเงินจาก สวก. หรือการมอบอํานาจใหดําเนินการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ สวก.  (ตัวอยางหนังสือ ภาคผนวก 3) 

ง. สําเนาบัตรท่ีทางราชการออกใหของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 1 ชุด 

จ. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 (ตัวอยางหนังสือ ภาคผนวก 4) 
ฉ. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีมีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีท่ีมีความชัดเจน อานไดโดยไมผิดพลาด  
ช. สําเนาหนังสือขอเปดบัญชี โดยหมายเหตุแจงยืนยันชื่อบัญชีท่ีถูกตองในการสั่งจายเช็ค 

*** เอกสารขอ ค. – ช. ใหทางโครงการแนบเอกสารผานระบบ EPMS1 ดวยอีกทางหนึ่งควบคูกับการจัดสง
เอกสารตนฉบับเพ่ือทําการเบิกเงินงวดท่ี 1 ซ่ึงนักวิจัยจะเขาระบบไดโดยใช username และ password ท่ีได
ลงทะเบียนไวแลวกับ สวก. ท่ี http://epms.arda.or.th 

1 ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย  (Electronics Project Management System) หรือ ระบบ EPMS 
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ขอควรรู : การเบิกจายเงินในสวนของคาครุภัณฑ  ทาง สวก. จะยังไมโอนเงินในสวนของคาครุภัณฑให จนกวา
ทางโครงการจะจัดสงเอกสารท่ีแสดงการอนุมัติรับราคาแลว เชน ใบอนุมัติรับราคา  ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง สัญญาซ้ือ 
สัญญาจาง เปนตน  

1) คาครุภัณฑเบิกจายตามจริง 
2) งบประมาณในหมวดครุภัณฑไมสามารถโยกยายขามหมวดอ่ืนได และไมสามารถถัวเงินภายในหมวด

เดียวกันได 

 

ตัวอยางการทําเรื่องขออนุมัตเิบิกคาครุภัณฑ เชน  

งวดท่ี 1 ของโครงการ มียอดเงินท้ังหมด 100,000 บาท ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ 20,000 บาท  

1)  ขอเบิกโดยยังไมมีเอกสารอนุมัติรับราคาครภุัณฑ : ตองทําหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 แค
จํานวน 80,000 บาท (เม่ือทางโครงการไดรับอนุมัติใบรับราคาจํานวน 18,000 บาทแลว จึงทําเรื่องขอ
เบิกเฉพาะครุภัณฑจํานวน 18,000 บาทตอไป) 

2)  ขอเบิกโดยมีเอกสารอนุมัติรับราคาแลว โดยราคาครุภัณฑ 18,000 บาท : ตองทําหนังสือขออนุมัติเบิก
เงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 จํานวน 98,000 บาท 

(ตัวอยางการจัดทําหนังสือขออนุมัติเบิกคาครุภัณฑ ภาคผนวก 5 )  

 

ส่ิงท่ีตองระมัดระวัง!! : รายการท่ีจัดซ้ือจัดจาง “ช่ือ” และ “จํานวน” จะตองตรงกับรายการในหมวดคา
ครุภัณฑท่ีกําหนดไวในขอเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกตางตองไดรับอนุมัติจาก สวก. กอน  
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การบริหารและจัดการโครงการวิจัยเปนเทคนิคเฉพาะของหัวหนาโครงการในการจัดการ ซ่ึงมีบทบาทท้ัง
ในแงของการบริหารงานใหทันเวลา บริหารผลงานวิจัยใหเปนไปตามเปาหมาย บริหารเงิน และบริหารคน ตามท่ี 
สวก. ใหอํานาจในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและเกิดสัมฤทธิผล  

ท้ังนี้การดําเนินงานตางๆของโครงการในสวน 1) การปรับแผนงาน 2) การบริหารงบประมาณ 3) การขอ
ขยายระยะเวลา 4) การรายงานความกาวหนาโครงการ 5) การติดตามและประเมินโครงการ และ 6) การปด
โครงการ หัวหนาโครงการมีขอพึงปฏิบัติดังนี้  

1. การปรับแผนงาน 

ภายหลังจากท่ีไดดําเนินโครงการมาระยะหนึ่งแลว หากผูรับทุนหรือ สวก. มีความเห็นวา แผนงานท่ี
กําหนดไวเดิมไมนาจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายหลักหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูรับทุนก็สามารถดําเนินการ
พิจารณาแผนงานใหมใหเหมาะสมไดโดยแจงให สวก. ทราบทันที ท้ังนี้ “ตองไมมีการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวเดิมท่ีไดระบุอยูในสัญญา”  

หากมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือสาระสําคัญของโครงการ ใหผูรับทุนสง
หนังสือแจงเรื่องขออนุมัติไปยัง สวก. พรอมท้ังใหเหตุผลและนําเสนอแผนงานใหม เพ่ือทดแทนแผนงานเดิม  

2. การบริหารงบประมาณ  ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการเงิน (หนา 10) 

ในกรณีท่ีจําเปนตองปรับแผนงบประมาณ  ปรับเปลี่ยนโยกยายเงินขามหมวด  หรือจําเปนตองถัว
คาใชจายในหมวดเดียวกัน มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ใหดําเนินการไดภายใตกรอบงบประมาณเดิมของท้ังโครงการ 
2.2 หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนโยกยายเงินขามหมวด ผูรับทุนสามารถเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย

เพ่ิมไดไมเกินรอยละ 20  ของหมวดรายจายท่ีรับ (ยกเวน หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ และ
คาเดินทางตางประเทศ ตองขออนุมัติ สวก. กอน)   

2.3 รายการคาใชจายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวจายกันได ยกเวน หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ 
และคาเดินทางตางประเทศ หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับคํายินยอมจาก สวก. 
เปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ 

ท้ังนี้ขอ 2.1 - 2.3 หากโครงการดําเนินการภายใตเง่ือนไขท่ีผูรับทุนมีอํานาจใหระบุไวในรายงานประจํา
งวด แตหากเปนเง่ือนไขนอกเหนือจากเง่ือนไขดังกลาว ตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจาก สวก. กอน
ดําเนินการ  
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แนวปฏิบัติ
ดานการเงิน 

การ
บริหาร
งานวิจัย 

การจัดการ
ทรัพยสินทาง

ปญญา 
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ตัวอยางการปรับเปล่ียนงบประมาณ 

1) งบประมาณโครงการเพ่ิมข้ึนจากเดิม  

ตัวอยาง  

งบประมาณโครงการเดิม 1,000,000 บาท งบประมาณใหม 1,200,000 บาท ดังนั้นงบประมาณเดิม
เปลี่ยนตองทําหนังสือขออนุมัติจาก สวก. หากไดรับอนุมัติจะตองมีการแกไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนเดิม 

2) โยกยายเงินขามหมวดโดยหมวดท่ีรับมากกวารอยละ 20 ของงบในหมวดเดิม  

ตัวอยาง  

ยายเงินจากหมวดใชสอย มาเปน หมวดวัสดุ โดยเงินท่ีรับมากกวารอยละ 20 ของงบในหมวดเดิม ดังนั้น
ตองทําหนังสือขออนุมัติจาก สวก. 

หมวด งบประมาณ 
ตามขอเสนอโครงการ 

การเปล่ียนแปลง งบประมาณ 
ขอปรับแก 

หมวดวัสดุ 1,000,000 บาท 
(ตามเง่ือนไข : จะรับเขาได 200,000 บาท 
หรือ 20%)  

+1,000,000 2,000,000  
(กรณีน้ีรับเขาหมวดตัวเอง 
100%) 

หมวดใชสอย 5,000,000 -1,000,000 4,000,000 
3) ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือมีราคาเกินกวาท่ีกําหนดไวในสัญญา  

ตัวอยาง  

รายการครุภัณฑลําดับท่ี 1-2 ไมมีปญหาเพราะอยูในงบประมาณตามขอเสนอโครงการ แตลําดับท่ี 3-4 มี
การใชเงินเกินจากท่ีตั้งไว ดังนั้นตองทําหนังสือขออนุมัติจาก สวก. ไมสามารถนําเงินมาถัวเฉลี่ยภายในหมวดได 

รายการ 
ครุภัณฑ 

จํานวน 
(หนวย) 

งบประมาณ 
ตามขอเสนอ 

โครงการ 

จํานวน  
(หนวย)  
ที่อนุมัติ
จัดซื้อ 

ราคาที่ไดรับ 
อนุมัติจัดซื้อ 

หมายเหตุ 

1. เค ร่ื องวั ดค าความ
ตานทาน 

2 80,000 1 37,450 ระบุเหตุผลที่จัดซื้อไมเต็ม
จํานวนรายการที่ตั้งไว 

2. เคร่ืองชั่ง 2 ตําแหนง 1 40,000 1 23,540  
3. ตูควบคุมอุณหภูมิ 1 30,000 1 31,827 ตองทําหนังสือขออนุมัติ

จาก สวก. 
4. เคร่ืองลางความถ่ีสูง  1 50,000 1 58,850 ตองทําหนังสือขออนุมัติ

จาก สวก. 
รวม 5 210,000 4 151,667  
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3. การขอขยายระยะเวลา 

เม่ือโครงการไดดําเนินมาระยะหนึ่งแลว และโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือความควบคุม ไมสามารถเสร็จ
ทันตามสัญญาได ขอใหหัวหนาโครงการปรึกษากับนักวิเคราะหผูประสานงานหรือฝายท่ีเก่ียวของใน สวก. เพ่ือทํา
เรื่องขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามความจําเปนพรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ รวมถึงแผนงานและแผนเงิน
โครงการในการขยายระยะเวลา หากเหตุผลดังกลาวหนักแนนเพียงพอ สวก. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาของ
สัญญาออกไปได โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกําหนดใหมท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลา 

 
ตัวอยาง แผนงานโครงการ......................................... 

ชวงตอขยายโครงการ  .......... เดือน  วันท่ี  ..........................................  ถึง  ....................................... 
 

แผนท่ีจะดําเนินงานตอ ระยะเวลาของแผนงานวิจัย (เดือนท่ี) 
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 

- ปรับปรุงเครื่องตนแบบ ใหเหมาะสมกับ
ความตองการใชงานของผูประกอบการ  

- ศึกษาสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมใน
สถานการณตางๆ  

- ทดสอบประสิทธิภาพและยืนยันผล  
- รวมจัดแสดงนิทรรศการรวมกับภาคเอกชน 

และกรมวิชาการเกษตร 
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณและสรุปผล 

      

หมายเหตุ   แผนงานใหม  
ขอควรระวัง : ในกรณีท่ีนักวิจัยไมสามารถใหเหตุผลท่ีหนักแนนเพียงพอใหเชื่อไดวาความลาชานั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือปจจัยท่ีควบคุมไมได อาจทําใหการขยายเวลาดังกลาวไมไดรับการอนุมัติ และโครงการจะตองปฏิบัติให
เปนไปตามสัญญาเดิม 

 

การทําเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลา ใหกระทําทันทีเม่ือม่ันใจวางานไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 แตท้ังนี้ตองกระทํากอนส้ินสุดสัญญา อยางนอย 3 เดือน 

 หากโครงการไมไดทําเรื่องขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบตอการจายเงินงวดสุดทายของโครงการ และ
คาบริการทางวิชาการงวดสุดทาย รวมท้ังกอใหเกิดผลเสียตอชื่อเสียงของนักวิจัย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดกรณี
ดังกลาวข้ึน 
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 4.  การรายงานความกาวหนาโครงการ  

 กําหนดการสงรายงานความกาวหนา หัวหนาโครงการจะตองสง สวก. ทุกๆ 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีเริ่ม
สัญญา เวนแตในสัญญาจะระบุเปนอยางอ่ืน เพ่ือรายงานความกาวหนาเปนระยะๆ และสงรายงานฉบับสมบูรณ
เปนรายงานเลมสุดทาย  

ตัวอยาง เชน โครงการ 2 ป เริ่มโครงการ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 

• รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1 กําหนดสงภายในเดือน กรกฎาคม 2556  

• รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 กําหนดสงภายในเดือน มกราคม 2557  

• รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 3 กําหนดสงภายในเดือน กรกฎาคม 2557 

• รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 4 กําหนดสงภายในเดือน ธันวาคม 2557 

• รายงานฉบับสมบูรณ สงภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา ภายในเดือน มีนาคม 2558 
รายงานผลการวิจัยเปนผลผลิตจากการดําเนินโครงการวิจัยซ่ึงนักวิจัยจะตองจัดสงให สวก. ตามสัญญา ซ่ึง

หากอยูในวิสัยท่ีจะเผยแพรได สวก. จะดําเนินการดวยวิธีตางๆ เพ่ือใหมีโอกาสเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวาง
มากท่ีสุด อยางไรก็ตามผลงานวิจัยบางประเภทท่ียังไมพรอมตอการเผยแพร เชน อยูในระหวางการยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือในกรณีท่ีมีผูรวมสนับสนุนทุนในการวิจัยนั้นๆ ยังไมตองการใหมีการเผยแพร ใน
กรณีเชนนี้ สวก. จะทําหนาท่ีเก็บรักษาความลับเหลานั้นไวเชนกัน 

รายงานความกาวหนาของผลงานวิจัยท่ียังไมเสร็จสิ้นโครงการ จะถูกเก็บรักษาไวท่ี สวก. โดยยังไมมีการ
เผยแพรในวงกวาง นอกจากจะพิจารณาแลววาเห็นสมควรเผยแพรไดตามความเหมาะสมแกโอกาส 

รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ท่ีไดผานการตรวจสอบประเมินแลว จะเก็บรักษาไวท่ี สวก. เพ่ือเปด
โอกาสใหผูสนใจไดใชประโยชน รายงานดังกลาวจะถูกแปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และเผยแพรผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตตอไป ยกเวนเอกสารท่ีอยูในระหวางการเก็บรักษาเปนความลับ 

 
โปรดตรวจสอบวาทานไดสงเอกสารเหลานี้มาครบหรือไม ! กอนสงรายงานความกาวหนา  
 เอกสารท่ีตองจัดสงเปน hard copy มายัง สวก.  

• หนังสือนําสงรายงานความกาวหนา 

• รายงานความกาวหนาโครงการ จํานวน 5 เลม สงมายัง สวก. ( แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
ภาคผนวก 6  ) 

การดําเนินการจัดสงรายงานความกาวหนาในระบบ EPMS 

• Log in เขาระบบ EPMS โดยใช username และ password ท่ีไดลงทะเบียนไวแลวกับ สวก. ท่ี 
http://epms.arda.or.th 

• กรอกรายละเอียดความกาวหนาโครงการ พรอมแนบไฟลรายงานความกาวหนา ในระบบ EPMS  

• กรอกรายละเอียดรายงานการเงิน ในระบบ EPMS  

• แนบสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร และรายการเคลื่อนไหวระหวางงวดท่ีรายงาน ในระบบ EPMS 

• แนบแผนงบประมาณ (ผนวก 2 ในสัญญา) ในระบบ EPMS 

• จัดทําใบขอเบิกเงิน ในระบบ EPMS  
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5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยเปนกิจกรรมหนึ่งเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงานวิจัย ของ สวก. 
กําหนดใหทุกๆ 6 เดือนหรือตามท่ีกําหนดไว หัวหนาโครงการตองสงรายงานความกาวหนาและรายงานปญหา
อุปสรรค และการใชเงินไปยัง สวก. เพ่ือเขากระบวนการประเมินตามข้ันตอนตอไป 
 กระบวนการประเมินโครงการของ สวก. อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เชน การ
พิจารณาจากรายงานท่ีไดรับ การเยี่ยมชมโครงการโดยผูประสานงาน ผูทรงคุณวุฒิ การมอบหมายใหหนวยงาน
หรือบุคคลภายนอก การประชุมนําเสนอผลงานและกําหนดใหมีกระบวนการวิพากษ หรือการใหผูไดรับผลกระทบ
หรือผูใชประโยชนใหความเห็น เปนตน ท้ังนี้นักวิจัยมีสิทธิ์ในการเห็นพองหรือแตกตางกับผลการประเมินดังกลาว
ได แตอยางไรก็ตาม ตองอยูบนหลักการของความถูกตองทางวิชาการและเหตุผลประกอบ 
 ในกรณีท่ีนักวิจัยเห็นพองกับผลการประเมินหรือคําแนะนําท่ีไดจากการประเมิน นักวิจัยควรนําขอแนะนํา
ดังกลาวมาใชพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในข้ันตอไป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด หากนักวิจัยมีความเห็น
แตกตางกับขอเสนอแนะดังกลาว ก็สามารถหาเหตุผลประกอบ โดยเหตุผลดังกลาวควรมีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะ
หักลางคําแนะนําดังกลาวได หรือมีหลักฐานท่ีอางอิงไดนํามาประกอบเพ่ือพิจารณารวมกันตอไป 

6. การปดโครงการ  
กิจกรรมสุดทายทางดานเอกสารเม่ือโครงการวิจัยไดดําเนินการสงรายงานฉบับสมบูรณเสร็จสิ้นแลว ทาง

โครงการ จะตองกรอกรายละเอียดในระบบ EPMS เรื่อง ขออนุมัติปดโครงการ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  

• บทสรุปผูบริหาร 

• ผลงานสงมอบ (วิชาการ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาใหม ฯลฯ) 

• ผลงานสงมอบ (ทรัพยสินทางปญญา/ขอมูลฐานพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตท่ีใชและท่ีไดในโครงการวิจัย) 

• แนบไฟลรายงานฉบบัสมบูรณ 
ภายหลังจากรายงานฉบับสมบูรณและรายงานการเงิน (ภาพรวม) ไดรับความเห็นชอบจาก สวก. แลวให

จัดทําหนังสือและสงเอกสารดังตอไปนี้ไปยัง สวก. 

• หนังสือแจงปดโครงการ และปดบัญชีโครงการวิจัย (ตนฉบับ)  (ตัวอยางหนังสือ ภาคผนวก 7) 

• รายงานการเงิน (ภาพรวม) (ตนฉบับ)   

• สําเนาใบนําฝาก พรอมดอกเบี้ย  
(โดยใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี รายได

โครงการวิจัย เลขท่ี 039-0-17284-7 พรอมแนบสําเนาใบนําฝาก หามนําเงินใสซองมาคืน) 
***หากผูรับทุนเปนสวนราชการขอใหสรุปดอกเบี้ยและรายไดอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในระหวางการวิจัย (ถามี) โดยแจงให 
สวก.ทราบหากนําดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจากบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ นําฝากคลัง*** 

• สมุดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย (ท่ีปดแลว) (ตนฉบับ) 

• สรุปรายการครุภัณฑ และรายงานสภาพครุภัณฑในระบบ EPMS ใหครบถวน (ถามี) 

• หนังสือขอใชครุภัณฑเพ่ือประโยชนทางการศึกษาของหนวยงาน (ถาจําเปน)  
(แบบฟอรมหนังสือท่ีเก่ียวของในข้ันตอนการปดโครงการสามารถ download เพ่ือใชงานไดจากระบบ EPMS) 
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 ท้ังนี้ สวก. อาจขอใหผูรับทุนสงเงินในบัญชีโครงการคืน สวก. มากอนปดบัญชีโครงการก็ได 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติดานการเงิน 

หมวดเงิน คาใชจายเงินและรายจายทุนวิจัย แบงออกเปนหมวดตาง ๆ รวม 7 หมวด ดังนี้  

 1. หมวดคาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายเสริมเพ่ิมใหนอกเหนือจากเงินเดือนปกติท่ีนักวิจัยไดรับอยูแลว
จากหนวยงานตนสังกัด  โดยปกติอาจจายเปนรายเดือน  หรือจายเม่ือเสร็จสิ้นงานวิจัย  หรือรูปแบบอ่ืนตามแตจะ
ตกลงกัน สวก. ไดกําหนดไวในสัญญา (ท่ีระบุในผนวก 2 ท่ีแนบทายสัญญา) 

การจายคาตอบแทนใหจัดทําใบสําคัญรับเงินและมีลายมือช่ือผูรับเงิน 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้ง 

2. หมวดคาจาง หมายถึง เงินเดือนลูกจางหรือเจาหนาท่ีท่ีโครงการจาง รวมถึงการจายคาลวงเวลาตาม
อัตราท่ีหนวยงานท่ีผูรับทุนถือปฏิบัติ ในลักษณะรายวันหรือรายเดือนก็ได 

การจายคาจางใหผูท่ีรับจาง ตองจัดทําใบสําคัญรับเงินและมีลายมือช่ือผูรับเงิน 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทุกครั้ง 

3. หมวดคาใชสอย หมายถึง คาใชจายเพ่ือซ้ือบริการตาง ๆ คาจางทํา และคาใชจายท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ ตัวอยางรายการเชน  

3.1 คาเดินทาง ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการเดินทาง  

คาเบี้ยเลี้ยง  
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากรภายใตโครงการวิจัยใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในอัตราไมเกิน 400 บาทตอวัน  
คาพาหนะ  
คาพาหนะใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  

เดินทางโดย หลักฐานประกอบการเบิก หมายเหตุ 
เครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน ชัน้ประหยัด 

รถยนตสวนตัว ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใหเบิกอัตราเหมาจาย อัตราไมเกิน 6 บาท/กิโลเมตร 
พาหนะอ่ืนๆ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

 

เตรียมตัว
กอนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ
ดานการเงิน 

การ
บริหาร
งานวิจัย 

การจัดการ
ทรัพยสินทาง

ปญญา 

10 
 



ฉบับ 28 ก.ค.57 
 

การวินิจฉัยวาผูใดมีสิทธิเดินทาง โดยเครื่องบิน รถไฟปรับอากาศ รถยนตสวนตัว ฯลฯ และจะเบิก
คาใชจายอยางไร เทาไร เปนดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ ภายใตหลักการ เหมาะสม จําเปนและประหยัด     
และภายใตกรอบงบประมาณท่ีมีอยู  

คาท่ีพัก   

- เจาหนาท่ี เหมาจายในอัตราคืนละ 1,000 บาท  

- หัวหนาโครงการวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการใหเบิกจายไดตามจริงไมเกิน 2,000 บาทตอวัน 

*** หลักฐานการเบิก : ใบเสร็จรับเงินคาหองพักโรงแรม 

3.2 คาจางในลักษณะท่ีเปนงานเหมาตอช้ินงาน เชน คาจางวิเคราะหตัวอยาง คาจางทําอุปกรณหรือ
ซอมแซมอุปกรณ คาจางทําเอกสาร คาจางเหมาเตรียมดิน คาโฆษณาและเผยแพร ลงแจงความในหนังสือพิมพ 
คาจางบรรทุกของ คาเชารถ คาเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ใหเปนไปตามระเบียบหนวยงานรับทุน 

  3.3 คาสมาชิก เชน วารสารวิชาการ คาสมาชิกในสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานในโครงการ
และคาสมาชิก Internet เปนตน  

  3.4 คาสาธารณูปโภค  

คาสาธารณูปโภค  หมายความวา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค เชน 

• คาไฟฟา 

• คาน้ําประปา 

• คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ คา
โทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ 

• คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย 

• คาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาติดตั้งโทรศัพทสายตรงของโครงการ คาโทรสาร คา
วิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

***หลักฐานสําหรับคาใชสอย คือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / แบบรายงาน
การปฏิบัติงานนอกสถานท่ี โดยไมจํากัดรูปแบบ***  

ใบสําคัญรับเงิน คือ เอกสารท่ีทําเม่ือมีการจายเงินใหผูรับเงิน แตผูรับเงินไมมีใบเสร็จรับเงินใหผูรับเงินจะตองลง
นามในใบสําคัญรับเงิน เชน คาตอบแทน 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารท่ีผูจายเงินไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และใบสําคัญรับเงินจากผูรับ
เงินได ใหผูจายเงินลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เชน คาแท็กซ่ี 

11 
 



ฉบับ 28 ก.ค.57 
 

4. หมวดคาวัสดุ หมายความวา รายจายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน ทําเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของ
ดังตอไปนี้ 

• สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิมอีก
ตอไป 

• สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร แตมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณไมเกิน 1 ป 

• สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ปข้ึนไป แตมี
ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000 บาท    

• สิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหมีสภาพหรือประสิทธิภาพคง
เดิม  

***คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตองชําระพรอมกับคาสิ่งของ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน คาติดต้ัง ฯลฯ ให
เบิกจายในรายจายคาวัสดุ  

***หลักฐานสําหรับคาวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน ยกเวนการจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุท่ีมีราคาตํ่ากวา 1,000 บาท ไม
สามารถหาใบเสร็จรับเงินจากผูขายหรือรับจางได ใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

5. หมวดคาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 

 5.1 รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทน รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน  เชน  คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน  

 5.2 รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา  20,000 บาท 
  5.3 รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ  รวมท้ังครุภัณฑคอมพิวเตอร
ท่ีมีวงเงินเกินกวา  5,000 บาท    

 5.4 รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง 

 5.5 รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
 

การจัดหาพัสดุ 

-กรณีท่ี ผูรับทุนเปนหนวยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีใชสําหรับงานของผูรับทุน 

• เม่ือไดรับครุภัณฑแลว ทางโครงการตองกรอกรายละเอียดครุภัณฑในระบบ EPMS 

• เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลวใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ
สภาพครุภัณฑของโครงการให สวก.ทราบ  

-กรณีท่ี ผูรับทุนเปนหนวยงานภาคเอกชน การจัดหาพัสดุใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติของหนวยงานนั้น  

• เม่ือไดรับครุภัณฑแลว ทางโครงการตองกรอกรายละเอียดครุภัณฑในระบบ EPMS 

• เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลวใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ
สภาพครุภัณฑของโครงการให สวก.ทราบ  

12 
 



ฉบับ 28 ก.ค.57 
 

-กรณีท่ี ผูรับทุนเปนบุคคลธรรมดา การจัดหาพัสดุใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้ 

• การจัดซ้ือ จัดจางหรือการเชาในวงเงินไมเกิน 200,000 บาท ใหหัวหนาโครงการมีอํานาจ
อนุมัติและตรวจรับ 

• การจัดซ้ือ จัดจางหรือการเชาในวงเงินเกินกวา 200,000 บาท ตองมีคณะกรรมการคณะ
หนึ่ง ซ่ึงตองเปนนักวิจัยในโครงการอยางนอยสองคนเปนกรรมการดําเนินการจัดซ้ือหรือจัด
จาง หรือการเชา และการตรวจรับ 

• การจัดหาพัสดุดวยการซ้ือ หรือจัดจาง หรือเชาครุภัณฑ ควรใหมีการเทียบราคาจากผูมี
อาชีพขาย หรือรับจาง หรือใหเชา  อยางนอยสองราย 

• เม่ือไดรับครุภัณฑแลว ทางโครงการตองกรอกรายละเอียดครุภัณฑในระบบ EPMS 

• เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแลวใหหัวหนาโครงการวิจัยทําเรื่องปดโครงการ โดยสรุปรายการและ
สภาพครุภัณฑของโครงการให สวก.ทราบ  

 

ขอควรรู และตองระมัดระวัง!! :  

1. รายการท่ีจัดซ้ือจัดจาง “ช่ือ” และ “จํานวน” จะตองตรงกับรายการในหมวดคาครุภัณฑท่ีกําหนดไวใน
ขอเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกตางตองไดรับอนุมัติจาก สวก. กอน  

2. รายการคาใชจายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวเฉลี่ยกันได ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หามถัวกันภายในหมวด 
รวมถึงหามโยกเงินเขา – ออกจากหมวดอ่ืน แตอยางไรก็ตามหากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับคํา
ยินยอมจาก สวก. เปนลายลักษณอักษรกอนดําเนินการ 

3. สวก.เบิกจายเงินหมวดคาครุภัณฑเม่ือโครงการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง โดยสงใบอนุมัติรับราคา ใบสั่งซ้ือสั่งจาง 
สัญญา เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงิน 

4. กรรมสิทธิ์ในครุภัณฑของโครงการวิจัยท่ีจัดซ้ือจัดจางโดยใชเงินทุนวิจัยจาก สวก. ใหเปนตามสัญญากําหนดไว 

 

6. หมวดคาบริการวิชาการ หมายถึง คาใชจายท่ีโครงการจายใหแกหนวยงานตนสังกัดไดไมเกินรอยละ 
10 ของคาใชจายในโครงการวิจัย ซ่ึงไมรวมคาครุภัณฑและคาใชจายเดินทางไปตางประเทศ 

7. หมวดคาใชจายอ่ืน ๆ หมายถึง คาใชจายท่ีไมเขาลักษณะหมวดใดหมวดหนึ่งตามท่ีไดกลาวมาแลว
ขางตน เชน คาเดินทางตางประเทศ 

เง่ือนไขการใชจายเงิน 

1. การใชจายเงินในแตละหมวดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวตามแผนงบประมาณแนบทายสัญญา 

2. หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย  หัวหนาโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงหมวด
รายจายเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 20 ของหมวดรายจายท่ีรับ ยกเวน หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ และคา
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เดินทางตางประเทศ  หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจะตองไดรับคํายินยอมจาก สวก. เปนลายลักษณอักษร
กอนดําเนินการ 

3. รายการคาใชจายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวจายกันได ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดคาตอบแทน 
คาเดินทางตางประเทศ หากมีความจําเปนปรับเปลี่ยนรายการ ตองไดรับคํายินยอมจาก สวก. เปนลายลักษณ
อักษรกอนดําเนินการ 

4. ผูรับทุนตองเก็บหลักฐานการใชจายเงินทุนวิจัยและเอกสารทางบัญชีไวไมนอยกวา 10 ป เพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบ 

5. ผูรับทุนตองจัดทําทะเบียนคุมรายรับรายจายเงินทุนวิจัย (ตามแบบฟอรมในระบบ EPMS) 

การบันทึกรายการในโครงการ  

 ใหบันทึกตามรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง แมวารายการจายจริงท่ีเกิดข้ึนจะเปลี่ยนแปลงไปจากแผนงบประมาณ
ท่ีไดกําหนดไวในสัญญา ใหหัวหนาโครงการทําหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโอนหมวดงบประมาณตอ 
สวก. และกรณีท่ีเกินกวาอํานาจใหหัวหนาโครงการทําหนังสือแจง 

 

การเบิกจาย 
 การเบิกจายเงินทุนวิจัย สวก. ตองจายตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเทานั้นโดยจะเบิกจายเปนงวด ๆ 
ตามแผนงบประมาณแนบทายสัญญา โดยมีเง่ือนไขการเบิกจาย ดังนี้ 

-  คาดําเนินการโครงการ จะเบิกจายเม่ือรายงานความกาวหนา ไดรับอนุมัติ 

-  คาตอบแทนนักวิจัย จะเบิกจายเม่ือรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ไดรับอนุมัติ 

-  หมวดคาครุภัณฑ จะเบิกจายเม่ือไดรับเอกสารจัดซ้ือจัดจาง ตั้งแตใบอนุมัติรับราคาข้ึนไป  โดยคาครุภัณฑจะ
เบิกจายตามจริง 

ขอควรรูและแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองในการจัดเตรียมเอกสาร 
1. ทะเบียนคุมรายรับรายจายใหบันทึกตามรายการท่ีจายเงินจริง (ไมตองสงเอกสารมาท่ี สวก. ใหเก็บไวท่ีโครงการ 
รอเรียกตรวจ) 
2. ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการรับเงิน / เอกสารรับเงิน 

- หลักฐานการจายเงินทุกฉบับตองมี ชื่อโครงการ / วันท่ี / ประทับตราจายแลว ลงผูจายเงินพรอมลงวันเดือน
ปกํากับ 

- ชื่อโครงการท่ีใชในหลักฐานการจายเงินใหใชเปน ช่ือโครงการ หากยาวมากใหใชคําสําคัญของโครงการและ
ตามดวยเลขท่ีสัญญา โดยสามารถใชเปนตรายางประทับท่ีหลักฐานการจายเงินได  

- จัดเรียงลําดับหลักฐานการจายเงินเขาแฟม กอนหลังตามทะเบียนคุมรายรับรายจาย (ไมตองจัดเรียงตาม
หมวดเงิน) 
3. ทะเบียนครุภัณฑ ใหมีการลงทะเบียนครุภัณฑตามแบบฟอรมในระบบ EPMS 
4. หากมีเงินสดในมือ ตองมีเงินสดมาแสดงใหเห็น และพรอมใหตรวจสอบ 
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เงินรายไดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัยและเงินรายไดอ่ืนๆ 

ผูรับทุนตองโอนเงินในสวนของรายไดทันทีท่ีมีรายไดเกิดข้ึน พรอมแจงและนําสงสําเนาใบฝากมายัง สวก. 
โดยใหโอนเงินเขาบัญชีชื่อ รายไดโครงการวิจัย เลขท่ี 039-0-17284-7  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
พหลโยธิน 39 

ดอกเบี้ย ใหสงคืนตอนปดโครงการ 
ยกเวนสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีระเบียบเฉพาะ ใหแจงยอดเงินให สวก. ทราบ 
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 เพ่ือเตรียมความพรอมในการผลักดันผลงานวิจัยท่ีทานสรางสรรคไปสูการใชประโยชน ในระหวางการ
ดําเนินการงานวิจัย หากทานพบหรือเห็นวาผลงานวิจัยของทานอาจดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ไดแลว ทานสามารถแจงขอคําปรึกษาไปยัง สวก. เพ่ือดําเนินการไดทันที โดยมิตองรอใหโครงการวิจัยสิ้นสุดกอน 

การขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 สิ่งท่ีนักวิจัยควรทราบและถือปฏิบัติ ในการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท 3 ข้ันตอน 
การดําเนินการงายๆ ดังนี้ 

1) ประเมินผลรายละเอียดในผลงานวิจัย  

หากพบวา ผลงานวิจัยของทาน ไมวาจะเปนกระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิตสิ่งของ รวมไปถึงผลิตภัณฑมี
ลักษณะเดนหรือแตกตางท่ีดีกวาสิ่งท่ีมีในปจจุบันท้ังในแงประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ขอใหทานทําการเผยแพรขอมูล
ผลงานวิจัยดังกลาว ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหผลงานวิจัยนั้นไมสามารถดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาได  

2) นักวิจัยแจงทาง สวก.  

ขอใหทานแจง สวก.ถึงสิ่งท่ีทานพบและคาดวาจะดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาให 
สวก. โดยใหทานประสานนักวิเคราะห งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สํานักสงเสริมการใชประโยชน สวก. 

3) การดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

กรอกแบบฟอรมการขอดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาตามรูปแบบของ สวก. 
(แบบฟอรม ARDA01 ในระบบ EPMS) และจัดเตรียมขอมูล/เอกสารท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยและสงให
นักวิเคราะห งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  ซ่ึง สวก.จะจัดทําคําขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ประเภทตางๆ โดยอาจประสานขอขอมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย ท้ังนี้ ขอใหทานยังคงเก็บรักษาขอมูลผลงานวิจัย
ดังกลาวเปนความลับ 

 

เตรียมตัว
กอนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ
ดานการเงิน 

การ
บริหาร
งานวิจัย 

การจัดการ
ทรัพยสินทาง

ปญญา 
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 ในกรณีท่ีเปนการขอรับความคุมครองพันธุพืช  

นักวิจัยตองแจงขอมูลพันธุพืชรวมถึงชิ้นสวนพืชท่ีนํามาใชในโครงการวิจัยเพ่ือขออนุญาตใช 
ประโยชนชิ้นสวนพืช ตามท่ี พรบ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ระบุไว โดย สวก.จะอํานวยความสะดวกในการ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือแจงตอกรมวิชาการเกษตรซ่ึงเปนผูดูแลรับผิดชอบตอไป 

ท้ังนี้ เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยท่ีมีการพัฒนาพันธุพืชท่ีมีพันธุพืชใหมเกิดข้ึน นักวิจัยจะตองจัดเตรียม
รายละเอียดขอมูลพันธุพืชใหมดังกลาวและแจงให สวก. ดําเนินการขอรับความคุมครองพันธุพืชใหม ตาม พรบ.
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 รวมถึงการดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ท่ีเก่ียวของกับพันธุพืชใหมตอไป  

การเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีชีวิต 

 โครงการวิจัยท่ีมีผลผลิตเปนทรัพยสินท่ีมีชีวิต เชน จุลินทรีย พันธุพืช  พันธุสัตว ฯลฯ เม่ือเริ่มดําเนิน
โครงการ หรือ กอนสิ้นสุดโครงการ นักวิจัยจะตองดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

• จุลินทรีย 

นักวิจัยตองสงมอบสายพันธุเชื้อจุลินทรียรวมถึงขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับจุลินทรียนั้นๆ  อันไดแก  ชื่อ
วิทยาศาสตร ชนิด ประเภท แหลงท่ีมา รวมถึงวิธีเก็บรักษาตามท่ีตกลงไวตั้งแตเริ่มตนโครงการใหแก สวก. หรือ ให
มีการตกลงเปนกรณีไป 

• พันธุพืช หรือ พันธุสัตว 

 ใหมีการเก็บรักษาตามท่ีตกลงกันไวตั้งแตเริ่มตนโครงการหรือท่ีจะตกลงกันกอนสิ้นสุดโครงการ 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

ในระหวางดําเนินโครงการวิจัย หากนักวิจัยตองการเผยแพรสวนใดของผลงานวิจัย ขอใหทานแจงขอมูล
ผลงานวิจัยท่ีตองการเผยแพรมายัง สวก. กอนสงขอมูลไปตีพิมพ หรือเผยแพรในรูปแบบใดๆ เพ่ือปองกัน
ผลกระทบตอความสามารถในการดําเนินการยื่นขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ท้ังนี้ นักวิจัยตองสง
ขอมูลให สวก.พิจารณากอนเผยแพร 30 วัน และจะเผยแพรไดเม่ือ สวก.ใหความเห็นชอบแลว โดย สวก.จะแจง
กลับโดยเร็ว 

การเผยแพรขอมูล/ขาวสารท่ีเก่ียวของกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพหรือสิ่งอ่ืนใดในแตละครั้งท้ังในและ
ตางประเทศ ตองระบุขอความถึง สวก. เปนขอความภาษาไทยวา “โครงการ/ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ “สวก” หรือ ขอความภาษาอังกฤษวา “This 
research project was financial supported by Agricultural Research Development Agency 
(Public Organization) or “ARDA”” 
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การนําผลงานไปใชประโยชน 

 สําหรับโครงการท่ีไดรับการขยายผลนักวิจัยตองใหความรวมมือในการขยายผลโครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้นลง
เพ่ือการเตรียมความพรอมในการนําผลงานไปใชประโยชนไดจริง เชน การผลิตเพ่ือทดสอบตลาด การทดสอบ
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเพ่ิมเติมเพ่ือการขอรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ เปนตน 

 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการเม่ือมีการนําผลงานไปใชประโยชน นักวิจัยยังมีภารกิจและบทบาทหนาท่ี สําคัญ คือ 

1. การจัดทําคูมือเพ่ือเปดเผยเทคโนโลยี 
2. การทําแผนการใหคําปรึกษาหรืออบรมถายทอดเทคโนโลยี 
3. ดําเนินการอบรมถายทอดเทคโนโลย ี
4. การสนับสนุนขอมูลหรือรวมกิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
5. การใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนงานจนสามารถใชประโยชนไดจริง 
เพ่ือประกอบการใหคําปรึกษาแกเอกชนผูรับถายทอดเทคโนโลยี โดยนักวิจัยและผูชวยวจิยัในโครงการ  

จะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหผูอ่ืนท่ีมิใชผูรับถายทอดเทคโนโลยีหรือผูรับอนุญาตใหใชสิทธิ
ทราบขอมูล 
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ภาคผนวก 
ผนวก 1  
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อธิการบดี/อธิบดี)..... ตําแหนง ..............................ขอมอบอํานาจให .....(ผูรับมอบอํานาจ)........ตําแหนง
...................อยูบานเลขท่ี.............ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต................จังหวัด..............รหัสไปรษณีย
................ เปนผูมีอํานาจลงนามในเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง.... (ชื่อโครงการ).... 

การใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําลงภายในขอบอํานาจแหงหนังสือมอบอํานาจนี้ยอมผูกพันผู
มอบอํานาจตามกฎหมาย เพ่ือเปนหลักฐานจึงลงนามผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจไวเปนสําคัญ  

ลงชื่อ ........................................................ผูมอบอํานาจ 

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

ตําแหนง..................................... 

ลงชื่อ ........................................................ ผูรับมอบอํานาจ 

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

ลงชื่อ ........................................................ พยาน 

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

ลงชื่อ ........................................................พยาน 

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

 
* แนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือ บัตรประชาชน ของ 1. ผูมอบอํานาจ และ 2 ผูรับมอบอํานาจพรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง  
** ผูรับมอบอํานาจจะมีอํานาจกระทําการแทนผูมอบอํานาจไดตามที่ระบุไวในหนังสือมอบอํานาจเทาน้ัน ดังน้ัน 
อํานาจที่จะระบุไวในหนังสือมอบอํานาจจะตองมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่จะใหกระทําการแทน 
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ผนวก 2  
ตัวอยางหนังสือขอเปดบัญชีท่ีหนวยงานผูรับทุนแจงธนาคารขอเปดบัญชี 

 
หนวยงาน.......... 
...(ท่ีอยู)............. 

 

เรื่อง  ขอเปดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย 

เรียน   ผูจัดการ ธนาคาร ................................ สาขา.............. 

ขาพเจา ........................................... ไดรับการสนับสนุนทุนวิจยัจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) โดยขอเปดบัญชีชื่อ “……เลขท่ีสัญญาตามดวยคําสําคัญ (Keyword) ของโครงการ 

(ใหประสานกับนักวิเคราะหผูประสานงานโครงการ) ………” โดยมีผูลงนามรวม 3 คน คือ 

1. ............................................... 

2. ............................................... 

3. ............................................... 

โดยมีเง่ือนไขการสั่งจาย ใหมีผูมีอํานาจสั่งจายเงินอยางนอย 2 คน โดยตองมีหัวหนาโครงการ คือ 

.....(ชื่อหัวหนาโครงการ).....  ลงนามดวยทุกครั้ง   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

เบอรโทรศัพท.............. 

ชือ่ผูประสานงานโครงการ............... 

 

หมายเหตุ : ชื่อท่ีถูกตองในการสั่งจายเช็คคือ....(หัวหนาโครงการสอบถามจากธนาคารเม่ือทําเรื่องขอเปดบัญชีธนาคาร)....... 
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ผนวก 3  

ตัวอยางหนังสือมอบอาํนาจใหดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับ สวก. 

 
หนังสือมอบอํานาจ 

หนวยงานรับทนุ/มหาวิทยาลัย/กรม 

...(ท่ีอยู)............. 
วันท่ี ................. 

ขาพเจา.....(ผูมอบอํานาจ)..... หนวยงานรับทุน/มหาวิทยาลัย/กรม..... โดย ........(ชื่อ

อธิการบดี/อธิบดี)..... ตําแหนง ..............................ขอมอบอํานาจให .....(ผูรับมอบอํานาจ)........ตําแหนง

...................อยูบานเลขท่ี.............ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต................จังหวัด..............รหัสไปรษณีย

................ เปนผูมีอํานาจลงนามในเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินคาตอบแทน คาจาง วัสดุ 

ครุภัณฑ การจัดสงรายงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนิน “โครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง.... 

(ชื่อโครงการ)............” จนเสร็จส้ินโครงการ 

การใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําลงภายในขอบอํานาจแหงหนังสือมอบอํานาจนี้ยอม

ผูกพันผูมอบอํานาจตามกฎหมาย เพ่ือเปนหลักฐานจึงลงนามผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจไวเปนสําคัญ  

ลงชื่อ ........................................................ผูมอบอํานาจ 
(.................................................) 
  ตาํแหนง................................ 

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

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

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

* แนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือ บัตรประชาชน ของ 1. ผูมอบอํานาจ และ 2 ผูรับมอบอํานาจพรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 
** ผูรับมอบอํานาจจะมีอํานาจกระทําการแทนผูมอบอํานาจไดตามที่ระบุไวในหนังสือมอบอํานาจเทาน้ัน ดังน้ัน 
อํานาจที่จะระบุไวในหนังสือมอบอํานาจจะตองมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่จะใหกระทําการแทน 
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ผนวก 4  

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดท่ี 1 
 

หนวยงาน.......... 
...(ท่ีอยู)............. 

 
วันท่ี ................. 

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

ตามท่ีขาพเจา .........(หัวหนาโครงการ)..... ภาควิชา..... คณะ.... มหาวิทยาลัย ..... ไดรับอนุมัติทุน
จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในโครงการวิจัยเรื่อง “…(ชื่อโครงการ)……สัญญาเลขท่ี
..............................” ดังความแจงแลวนั้น 

ในการนี้ขาพเจาใครขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดท่ี 1 เปนคาดําเนินการ จํานวนเงิน .......... บาท 
( ..ตัวอักษร..)  ยกเวนคาครุภัณฑ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                  

 ( ..... หวัหนาโครงการ...)  
 

 

 

 

 

เบอรโทรศัพท.............. 

ชือ่ผูประสานงานโครงการ...............  
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ผนวก 4  

ตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกคาครุภัณฑ 
หน่วยงาน…..................................... 

...(ทีอ่ยู่).......................................... 

วนัที ่................. 

เรื่อง  ขออนุมตัเิบกิเงนิอดุหนุนโครงการวจิยั งวดที ่........  (ค่าครุภณัฑ)์ 
เรยีน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร 

ตามที่ขา้พเจา้ .........(หวัหนา้โครงการ)..... ภาควชิา....... คณะ......... มหาวทิยาลยั .......... ไดร้บัอนุมตัิ

ทนุจากสาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  ในโครงการวจิยัเรื่อง  “…(ชื่อโครงการ)……”  ดงัความแจง้

แลว้นัน้ 
ในการน้ีขา้พเจา้ขอเบกิเงนิอดุหนุนโครงการวจิยั งวดที ่ ......ค่าครุภณัฑ ์ รวมเป็นเงนิ .................. บาท 

( ....ตวัอกัษร....) เพือ่ใชใ้นการดาํเนินโครงการวจิยั โดยมรีายการครุภณัฑ ์ดงัน้ี  

1.  ……………………………………………………………….. วงเงนิ ....................................บาท 

2.  ……………………………………………………………..… วงเงนิ ....................................บาท  

  3.  ………………………………………………………………… วงเงนิ ....................................บาท 

(รายการค่าครุภณัฑท์ีข่อเบกิตอ้งตรงตามขอ้เสนอโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก สวก.) 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และดาํเนินการต่อไป  

 

   ขอแสดงความนบัถอื 

 

( ..... หวัหนา้โครงการ...) 

           หวัหนา้โครงการวจิยัฯ 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน 

โทร............................. 

โทรสาร...................... 
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ผนวก 6  

แบบฟอรมรายงานความกาวหนาโครงการ 

 

 

 

รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 
รหัสโครงการ.............................................................................. 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
หนวยงาน................................................................................................................................................... 
ครั้งท่ี.............ระหวางเดือน......................พ.ศ.  25...................- เดือน..........................พ.ศ. 25........... 
1  ช่ือโครงการ 

(ไทย)     ...............................................................................................................  
 (อังกฤษ)  ...................................................................................................  
2.  ช่ือหัวหนาโครงการ ....................................................................................................................... 
      สถานท่ีติดตอ ...................................................................................................................... 
      โทรศัพท  .....................................................โทรสาร............................................e-mail……………………… 
       ระยะเวลาตลอดโครงการ  ................................................................ป 
       เริ่มโครงการวิจัยเม่ือเดือน.......................พ.ศ. 25..........ถึงเดือน..............พ.ศ. 25................ 
  ปท่ี 1 (25.............).....................................................บาท 
  ปท่ี 2 (25.............).....................................................บาท 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.  ................................................................................................................................................... 
 2.  ............................................................................................................................................... 
 3.  ............................................................................................................................................ 
4.  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร 
.............................................................................................................................................................................. 
5.  ผลกระทบเชิงสังคม 
.............................................................................................................................................................................. 
6.  การพัฒนาเทคโนโลยี 
..............................................................................................................................................................................  
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7.  เปาหมายผลงานในแตละชวงเวลา 
  ปท่ี   เดือน    ผลงานท่ีคาดวาจะสําเร็จ 
    1  1-6  ............................................................ 
    7-12  ............................................................ 
    2  1-6  .......................................................... 
    7-12  ........................................................... 
8.  รายละเอียดทางวิชาการท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.  เกริ่นนําผลงานตั้งแตเริ่มตน-รายงานความกาวหนาครั้งกอนโดยยอ (กรณีท่ีไมใชรายงานครั้งแรก) 
 2.  รายงานละเอียดความกาวหนาครั้งนี้ โดยแสดงขอมูลท่ีชัดเจนและเขาใจงายซ่ึงประกอบดวยขอมูลเชิง 

     วิทยาศาสตร กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถามี) 
3.  ตารางแสดงความกาวหนาของผลงานวิจัย 

9.  ความกาวหนาของผลงานวิจัย ณ ชวงรายงานเม่ือเทียบกับแผนงานวิจัยท้ังโครงการ 

รายละเอียดของแผนงาน 

ความกาวหนาผลงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม 
ปท่ี 1 

(ป 25.................) 
ปท่ี 2 

(ป 25................) 
1-6 7-12 1-6 7-12 

1  ................................................. 
    ................................................. 
2  ................................................. 
    ................................................. 
3  ................................................. 
    ................................................. 

    

แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว  - - - - - - - -  
ผลงานวิจัยท่ีดําเนินจนถึงปจจุบัน  --------------- 
10. สรุปความกาวรายงานความกาวหนา 6 เดือน (ตั้งแตเดือน ..... ถึง ..... ) – ไมเกิน 1 หนา 

แผนการดําเนินการ การปฏิบัติงาน 
1  ................................................. 
    ................................................. 
2  ................................................. 
    ................................................. 
3  ................................................. 
    ................................................. 
4  ................................................. 
    ................................................. 
5  ................................................. 
    ................................................ 

1  ................................................. 
    ................................................. 
2  ................................................. 
    ................................................. 
3  ................................................. 
    ................................................. 
4  ................................................. 
    ................................................. 
5  ................................................. 
    ................................................. 
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11.   งานสําเร็จตามเปาหมายท่ีเสนอไวหรือไม (ถาไม เพราะเหตุใด)  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
12.  อุปสรรคหรือปญหา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
13.  แนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
14.  รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแตละหมวดอยางชัดเจน ตามแบบรายงานการใชจายเงิน)  
       รายการใชจายเงิน 
       งวดท่ี ......................ระหวางวันท่ี..........................ถึงวันท่ี........................................................ 

(1) 
ลําดับ 

 

(2)  
กิจกรรม/รายการ 

(3) 
งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด
(ตามสัญญา) 

(4) 
เงิน

งบประมาณ
ท่ีไดรับ(งวด
แรกถึงงวดท่ี

รายงาน) 

เบิกจาย 
(8) 
เงิน

งบประมาณท่ี
ไดรับคงเหลือ

(4)-(7) 

(9) 
ขอเบิก
เงินงวด
ตอไป 

หมายเหตุ 

(5) 
คาใชจาย

สะสมยกมา 

(6) 
คาใชจายงวด

รายงาน 

(7) 
รวม

คาใชจาย
ท้ังหมด
(5)+(6) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

คาตอบแทนผูวิจัย 
คาจางผูชวยนักวิจัยฯ 
คาใชสอย 
คาวัสดุ 
ครุภณัฑ 
คาบริหารโครงการ 
อ่ืนๆ 

        

 รวม         
 
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ครั้งท่ี 1 วันท่ี ......................  จํานวน ................. บาท 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี ......................  จํานวน ................. บาท 
รายไดอ่ืนๆ ระบุรายละเอียด ..................... วันท่ี ......................  จํานวน ................. บาท 

1.  เงินคงเหลือในสมุดบัญชี ณ วันท่ี .......................... จํานวน ................. บาท 
1. เงินสดในมือ      จํานวน ................. บาท 

(เงินท่ีถอนออกจากบัญชี หัก คาใชจายในงวดนั้นๆ หัก เงินทดรองจาย (ถามี)) 
2. เงินทดรองจาย (เงินยืมในโครงการท่ีมีการทําสัญญา) จํานวน ................. บาท 
3. เงินสํารองจาย (เงินสวนตัวท่ีจายไปกอน ยังไมไดเบิกคืน) จํานวน ................. บาท 
4. เงินเปดบัญชี      จํานวน ................. บาท 
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5. เงินคงเหลือ (รวมดอกเบ้ีย) (ลําดับ 1+2+3-4-5)  จํานวน ................. บาท 
6. รายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    จํานวน ................. บาท 
7. รายได อ่ืนๆ      จํานวน ................. บาท 
8. เงินคงเหลือ (ไมรวมดอกเบ้ียและรายได) (ลําดับ 6-7-8) (ยอดรวมตองเทากับ สวนท่ี 1 ยอดรวม (8) 

เงินงบประมาณท่ีรับคงเหลือ) 
 
รายละเอียดประกอบครุภัณฑ 

รายการ งบประมาณ เบิกจายแลว คงเหลือ ยอดผูกพัน คุณลักษณะของ
ครุภัณฑท่ีจัดชื้อแลว 

 
 
 
 

     

         
15.  รายการครุภัณฑท่ีจัดชื้อเรียบรอยแลว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
16.  สรุปผลงานการวิจัยท่ีไดดําเนินการมาแลว 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ผลงานวิจัย ท่ีไดทําไปแลวคิดเปนรอยละ ..............................................ของงานวิจัยตลอดโครงการ 
 
       ลงชื่อ  ............................................................. 
        (………………………………………….……..) 

หัวหนาโครงการ 
       วันท่ี  ............................................................... 
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ผนวก 7  
ตัวอยางหนังสือแจงปดโครงการ และปดบัญชโีครงการวิจัย   

หนวยงาน.......... 
...(ท่ีอยู)............. 

 
วันท่ี ................. 

 
เรื่อง  หนังสือแจงปดโครงการ และปดบัญชีโครงการวิจัย   

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รายงานการเงิน (ภาพรวม) 
2. สําเนาใบนําฝาก (ถามีเงินคืน)  
3. สมุดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย (ท่ีปดแลว)  
4. รายงานสภาพครุภัณฑ (ถามี) 

 
ตามท่ีขาพเจา .........(หัวหนาโครงการ)..... ภาควิชา..... คณะ.... มหาวิทยาลัย ..... ไดรับอนุมัติทุน

จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) โครงการวิจัยเรื่อง “…(ชื่อโครงการ)……สัญญาเลขท่ี
..............................” ระยะเวลา .... ป .... เดือน งบประมาณรวม .............. บาท (........ตัวอักษร.......) รายละเอียด
ความแจงแลว นั้น 

บัดนี้โครงการไดรับแจงจาก สวก. ใหดําเนินการปดโครงการและปดบัญชีโครงการ โดยขอใหคืน
เงินเหลือคืนโครงการพรอมดอกเบี้ยและรายไดท่ีเกิดข้ึนในโครงการไปยัง สวก. จํานวน ....... บาท (....ตัวอักษร.....) 
โดยโอนเงินเขาบัญชีรายไดโครงการวิจัย เลขท่ี 039-0-17284-7 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 
39 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                  

 ( ..... หวัหนาโครงการ...)  
 

 

เบอรโทรศัพท.............. 

ชือ่ผูประสานงานโครงการ...............  
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