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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายเงินทุนวิจัย
และการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อให้การดําเนินการ
โครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (ง) และ (ซ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบั งคั บนี้ เรี ย กว่า “ข้ อบั งคั บคณะกรรมการบริ หารสํ านั กงานพั ฒ นาการวิจั ย
การเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยของโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อบั ง คั บ คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จัย การเกษตร
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินและกําหนดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
“ผู้รับทุน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน บุคคล นิติบุคคล ที่เกี่ยวกับการเกษตร
“นักวิจัย” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อปรากฏในรายชื่อคณะนักวิจัยตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
และรับผิดชอบในการดําเนินโครงการวิจัย
“ทุนวิจัย” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่สํานักงานให้การสนับสนุนหรือที่ร่วมกับผู้อื่น
ให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัย
“โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการที่สํานักงานให้ทุนวิจัยสนับสนุนภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ข้อ ๕ ให้ผู้รับทุน ต้องรับผิดชอบในการกํากับดูแลระบบการเงินและการบัญ ชีตลอดจน
ความสําเร็จของโครงการวิจัย
ข้อ ๖ เมื่อมีการลงนามในสัญญาระหว่างสํานักงานกับผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการ
เปิดบัญชีธนาคารเป็นการเฉพาะของโครงการวิจัย และผู้รับทุนต้องจัดส่งสําเนาสมุดเงินฝากที่มีรายชื่อ
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และเงื่อนไขผู้มีอํานาจสั่งจ่ายอย่างน้อยสองในสามของผู้มีอํานาจสั่งจ่าย โดยหนึ่งในจํานวนดังกล่าว
ต้องเป็นหัวหน้าโครงการให้แก่สํานักงาน
ในกรณีมีความจําเป็นหรือมีเหตุอื่นใดทําให้ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้สํานักงาน
และผู้รับทุนตกลงกันเป็นรายกรณี
ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน และให้ส่งดอกผล
คืนให้แก่สํานักงานเมื่อปิดบัญชีโครงการวิจัยพร้อมแนบหลักฐานการรับรองของธนาคาร เว้นแต่กรณีมี
ความจําเป็น หรือเหตุอื่น ใดทําให้ผู้รับทุน ไม่อาจส่งดอกเบี้ยหรือดอกผลดังกล่าวคืนให้แก่สํานักงานได้
ให้ผู้รับทุนทําความตกลงกับสํานักงานเป็นรายกรณี
ในกรณีผู้รับทุนเป็นส่วนราชการการเปิดบัญชีและดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส่วนราชการนั้น
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเท่านั้น หากนําไปใช้
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนวิจัยในส่วนนั้นคืนให้แก่สํานักงาน
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ให้สํานักงานเบิกจ่ายเป็นงวด ๆ ให้แก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนิน
โครงการวิจัย ตามที่กําหนดในสัญ ญา โดยให้มีการตรวจรับงานก่อนการเบิกจ่าย ยกเว้น งวดที่หนึ่ง
ให้เป็นไปตามสัญญา
ข้อ ๙ ทุนวิจัยที่สนับสนุนแก่ผู้รับทุนเพื่อดําเนินโครงการวิจัยตามข้อบังคับนี้ ประกอบด้วย
หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าจ้าง หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าบริการ
วิชาการ และหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ความหมายและขอบเขตของเงินทุนวิจัยแต่ละหมวดให้เป็นไป
ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
การใช้จ่ ายเงิน ทุน วิจัย ในแต่ล ะรายการให้เ ป็น ไปตามที่ กํา หนดไว้ ในแต่ล ะโครงการวิจั ย
และให้ถัวจ่ายรายการในหมวดเดียวกันได้ ในกรณีที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการเงินทุนวิจัยระหว่าง
หมวดค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าโครงการที่จะกระทําได้ ทั้งนี้ ให้เพิ่มได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒๐ ของรายการหมวดที่รับ
ในกรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ น กว่ า ที่ กํ า หนดไว้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ
จากสํานักงานก่อน
ทั้งนี้ ความในวรรคสองไม่ให้นํามาใช้กับหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ และค่าเดินทาง
ต่างประเทศ
ข้อ ๑๐ ผู้รับทุน ต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ทุน วิจัย และบัญ ชีของโครงการวิจัย ไว้
ไม่น้อยกว่าสิบปี และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าห้าปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ การกําหนดอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรในโครงการวิจัยให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) อัตราค่าตอบแทนนักวิจัยให้จ่ายตามจํานวนคน - เดือน (Man - Month) ที่กําหนดไว้
ในข้อเสนอโครงการวิจัย
(๒) อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้จ่ายได้เฉพาะกรณีที่ระบุในโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติโดย
ให้ประมาณการเวลาในการเดินทางตามจํานวนคน - วัน (Man - Day) ตามที่ทํางานจริงในอัตราวันละ
๒,๕๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท
(๓) อัตราค่าจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นคราว ๆ ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้จ่าย
ค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ส่วนราชการกําหนด ทั้งนี้ อาจจ่ายเพิ่มได้อีกตามที่เห็นสมควร
แต่ไม่ เกิน อัต ราร้อยละ ๓๐ ของอัต ราดั งกล่ าว และหากบุคคลนั้น เป็น ผู้ ที่มีค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ หรือความชํานาญงานเป็นพิเศษอาจจ่ายค่าจ้างเพิ่มได้ตามจํานวนปีประสบการณ์ในอัตรา
ร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๓๐
สําหรับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน ในการคิดค่าจ้างเป็นรายวันให้คิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน
(๔) กิจกรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติงานวิชาการที่มีขอบเขตชัดเจนภายใต้โครงการวิจัยให้สามารถ
จ้างเหมาได้ในอัตราค่าจ้างที่หัวหน้าโครงการเห็นสมควร
(๕) อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ ค่าปฏิบัติงานในวันหยุดและ
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามอัตราของทางราชการ
กําหนด และในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นภาคเอกชนให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กําหนด
(๖) อัตราค่าจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราวภายใต้โครงการวิจัย ให้จา่ ยค่าจ้างในอัตราวันละ
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรืออัตราขั้นต่ําที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนดสุดแล้วแต่ว่าอัตราใด
จะสูงกว่าก็ให้ใช้อัตรานั้น
ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้รับทุนส่งมอบงานล่าช้าหรือผิดสัญญา สํานักงานอาจลดหรืองดการจ่าย
ค่าตอบแทนของนักวิจัยหรือค่าบริการวิชาการที่จ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ให้เบิกจ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
การอนุมัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารโครงการวิจัยดังนี้
(๑) ค่าพาหนะเดินทางเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้เบิกจ่ายชั้นประหยัด
และให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ
กรณีเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องมีใบเสร็จรับเงินและบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass)
ประกอบการเบิกเงิน ส่วนการเดินทางโดยพาหนะอื่นให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแทนได้ หรือกรณีที่ใช้
รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่ายานพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา
ไม่เกิน ๖ บาท ต่อกิโลเมตร
(๒) ค่าที่พักให้เหมาจ่ายในอัตราคืนละ ๑,๐๐๐ บาท สําหรับหัวหน้าโครงการ หรือที่ปรึกษา
โครงการให้เบิกจ่ายได้ตามจริงไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อวัน
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(๓) ในกรณีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงของบุคลากรภายใต้โครงการวิจัย ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
ในอัตราไม่เกินวันละ ๔๐๐ บาท
ข้อ ๑๔ การเบิ ก จ่ า ยค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ซื้ อ วั ส ดุ ใ นโครงการวิ จั ย จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานเป็ น
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ยกเว้นการจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุที่มีราคาต่ํากว่า ๑,๐๐๐ บาท และไม่สามารถ
หาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือรับจ้างได้ ให้หัวหน้าโครงการใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแทน
ข้อ ๑๕ การจัดหาพัสดุให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้รับทุนเป็น หน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุให้เป็น ไปตามระเบีย บที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานของผู้รับทุนนั้น ๆ
(๒) กรณี ผู้ รั บ ทุ น เป็ น หน่ ว ยงานภาคเอกชน การจั ด หาพั ส ดุ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ของหน่วยงานนั้น ๆ
(๓) กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลธรรมดา การจัดหาพัสดุให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๓.๑) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการเช่า ในวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าโครงการ
มีอํานาจอนุมัติและตรวจรับ
(๓.๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการเช่า ในวงเงินเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยในโครงการวิจัย อย่างน้อยสองคนเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือการเช่า และการตรวจรับ
(๓.๓) การจัดหาพัสดุด้วยการซื้อหรือจัดจ้างหรือเช่าครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยดังกล่าว
ควรให้มกี ารเทียบราคาจากผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้าง หรือให้เช่า อย่างน้อยสองราย
ข้อ ๑๖ ครุ ภั ณ ฑ์ ข องโครงการวิ จั ย ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยใช้ เ งิ น ทุ น วิ จั ย จากสํ า นั ก งาน
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับทุน เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
การตกลงเป็น อย่างอื่น ตามวรรคหนึ่ง สํานักงานอาจตกลงให้ครุภัณ ฑ์ข องโครงการวิจั ย
ยังไม่เป็น กรรมสิท ธิ์ข องคู่สัญ ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกว่าโครงการวิจัย นั้นจะแล้วเสร็จ โดยในกรณีที่
โครงการวิจัยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยของสํานักงานให้ครุภัณฑ์โครงการวิจัยเป็นกรรมสิท ธิ์
ของผู้รับทุน และในกรณีที่โครงการวิจัยดังกล่าวนั้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยของสํานักงาน อาจให้ครุภัณฑ์
โครงการวิจัยเป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ข้อ ๑๗ ให้หัวหน้าโครงการกําหนดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย ซึ่งไม่รวมค่าครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมที่พัฒนาความเข้มแข็งการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด
ข้อ ๑๘ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการโครงการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ ผู้รับทุน
ต้องจัดทํารายงานพร้อมสรุปผลงานโครงการวิจัย รายการครุภัณฑ์ และรายงานการเงิน เสนอสํานักงาน
ภายในเก้าสิบวัน และให้ถือว่าเป็นวันปิดโครงการวิจัย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง

หน้า ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๙ ผู้รับทุนจะต้องปิดบัญชีธนาคารของโครงการวิจัยทั้งหมดและส่งเงินทุนวิจัยที่เหลือ
พร้อมหลักฐานการปิดบัญชีคืนให้แก่สํานักงาน ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันปิดโครงการวิจัย
ตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๐ สํานักงานสงวนสิท ธิในการยกเลิกการสนับสนุน ทุน วิจัย หรือปิด โครงการวิจัย
หรือระงับชั่วคราว หากผู้รับทุนจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของคณะกรรมการ
หรือของสํานักงาน ผู้รับทุนต้องชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ เพื่อการนั้นให้แก่สํานักงาน
ข้อ ๒๑ บรรดาระเบีย บ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินและกําหนดค่าใช้จ่าย
ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีร ะเบีย บ
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๒๒ ให้ผู้อํานวยการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการเป็น ผู้วินิจฉัย ชี้ขาด
และคําวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

