เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๕๓ ง

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจยั ด้านการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อให้การให้
ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (ซ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจยั ด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยขอบเขตงานวิจัย
ด้านการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร ว่าด้ ว ยการให้ทุ น
พัฒนาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๓) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์
การเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการคณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะที่ ค ณะ
กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“ผู้รับทุน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน บุคคล นิติบคุ คล ที่เกี่ยวกับการเกษตร
“ทุนวิจัย” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่สํานักงานให้การสนับสนุนหรือที่ร่วมกับผู้อื่นให้การ
สนับสนุนแก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
“โครงการวิจัย ” หมายความว่า โครงการที่สํานักงานให้ทุน วิจัย สนับสนุน ภายใต้ข อบเขต
ที่คณะกรรมการกําหนดประกาศ
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“วิจัยการเกษตร” หมายความว่า การค้นคว้าทดลอง สํารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล
ความรู้ การประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ อันสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาผลการวิจัยให้ได้
คุณประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมไปถึงการถ่ายทอดผลการวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนและเกษตรกร
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยซึ่งคณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๕ โครงการวิจัยที่สํานักงานจะให้ทุนวิจัยสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
กําหนดประกาศเป็นคราว ๆ
ให้ผู้รับทุนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๖ รูปแบบและวิธีการในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยให้เป็นไป
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๗ ให้สํานักงานดําเนินการตรวจสอบโครงการวิจัย ที่ยื่น ขอรับทุน วิจัย ตามแบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามข้อ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบขอบเขตแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสํานักงาน
ก่อนเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
ข้อ ๘ การพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยให้อยู่ในอํานาจพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อํานวยการ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) คณะอนุกรรมการ วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คณะกรรมการ วงเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการวิ จั ย ตาม (๓) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
อํานาจของผู้อํานวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงอํานาจ
ในการอนุ มั ติ ข ยายระยะเวลา ยกเลิ ก การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณและรายละเอี ย ดอื่ น
ของโครงการวิจัยด้วย ทั้งนี้ ในการอนุมัติขยายระยะเวลา และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น
ของโครงการวิจัย กรณีที่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการตาม (๓) ให้เป็นอํานาจของคณะอนุกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทน
ข้อ ๙ โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๘ ต้องทําสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๐ สิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือการ
จัดสรรผลประโยชน์อัน เกิด จากผลงานวิจัย ให้เป็น ไปตามระเบีย บว่าด้ว ยการรักษาสิท ธิในทรัพ ย์สิน
ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัย
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุน ทุนวิจัย
จากสํานักงาน
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ข้อ ๑๒ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องดําเนินการส่งมอบผลงานวิจัย
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา รายรับอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัย ให้แก่สํานักงานตามระยะเวลา
ที่สํานักงานกําหนดหรือที่ตกลงกันตามสัญญา
ข้อ ๑๓ ผู้รับทุนและคณะนักวิจัย ที่สํานักงานให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยต้องให้ความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่รับอนุญาตให้ใช้สิท ธิ
ในผลงานวิจัยของสํานักงานอย่างเต็มความสามารถ
ข้อ ๑๔ บรรดาระเบี ย บ ประกาศ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ คํ า สั่ ง ที่ อ อกตามข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการบริหารสํานั กงานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร ว่าด้ ว ยขอบเขตงานวิจัย ด้านการเกษตร
เพื่ อขอรั บการสนั บสนุ น ทางด้า นการเงิ น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้ อบั งคั บคณะกรรมการบริ หารสํ านั กงาน
พัฒ นาการวิจั ย การเกษตร ว่ าด้ ว ยการให้ทุ น พั ฒ นาการวิจั ย การเกษตรเชิ ง พาณิช ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒ นาการวิจัย การเกษตร ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การเสนอ
โครงการวิจัยด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบีย บ
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบีย บหรือประกาศ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มี ปัญ หาเกี่ย วกั บการปฏิบั ติต ามข้อ บังคั บนี้ ให้ คณะกรรมการเป็น ผู้ วินิ จฉั ย ชี้ ข าด
และคําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

