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เตรียมตัวก่อน
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 การท าสัญญา 

 การเปิดบัญชีธนาคาร 

 การส่งเอกสารกลับไปยัง สวก.  
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I การเตรียมตัวก่อนเริ่มโครงการ 

1. การท าสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 
1.1 ตรวจสอบเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 

เม่ือ สวก. ได้จัดท าสัญญาและเอกสารประกอบการท าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวก. จะจัดส่งเอกสาร
สัญญาให้แก่ผู้รับทุน จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่  สัญญาต้นฉบับ และ สัญญาคู่ฉบับ  ทั้งนี้ เม่ือผู้รับทุนได้รับสัญญา
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้รับทุนโปรดตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ซ่ึงประกอบด้วย  

(1) หนังสือจาก สวก. เรื่อง ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร  
(2) ค าแนะน าการลงนาม 
(3) คู่มือผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(4) สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร  
(5) เอกสารแนบท้ายสัญญา ประกอบด้วย 

ผนวก 1 ข้อเสนอโครงการวิจัย  
(ที่มีลายเซ็นจริงของหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดและคณะผู้วิจัยทั้งหมดครบถ้วน) 
ผนวก 2 แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย 
ผนวก 3 รายชื่อคณะผู้วิจัย/ผู้ท างานในโครงการ 
ผนวก 4 รายละเอียดการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทน 
 
 

 
ผนวก 5 แบบรายงานของโครงการวิจัย 
ผนวก 6 แผนปฏิบัติงานและผลงานที่ต้องส่งมอบ 
ผนวก 7 เอกสารยืนยันการเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา 

เตรียมตัว
ก่อนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ

ด้านการเงิน 
การบริหาร
งานวิจัย 

การบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ข้อควรรู้ : หากมีครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือครุภัณฑ์จัดสร้างจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้วจะมี

แนวทางการบริหารจัดการอย่างไร 
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ผนวก 8 บันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลไวเ้ป็นความลับ (Non-disclosure agreement: NDA) 
 
 
 
 

 
 

ผนวก 9 สัญญาร่วมสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร 
 
 

 
(6) Check List ส าหรับเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1  

 เม่ือผูร้ับทุนได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ด าเนินการลงนามสัญญาตาม 1.2  
 
1.2 การลงนามในสัญญา 

ผู้มีอ านาจสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจในการลงนามสัญญา เป็นผู้ลงนามในสัญญาในนามหน่วยงาน
ผูร้ับทุน รวมทั้งในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกหน้าที่มีตราประทับของ “สวก.” โดยลงนามและประทับตราของ
หน่วยงานรับทุนทุกหน้า ทั้งสัญญาต้นฉบับและคู่ฉบับ (ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ ARDA 1 ดังปรากฏในหน้า 24 
ของคู่มือ) 

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าโครงการลงนามในฐานะพยานฝ่ายผู้รับทุน ให้ครบทุกฉบับ เว้นแต่ผู้ มีอ านาจลงนามเป็น
หัวหน้าโครงการ ให้บุคคลที่ร่วมวิจัยในโครงการ 1 ท่าน เป็นผู้ลงนามในฐานะพยานฝ่ายผู้รับทุน 

 
2. การเปิดบัญชีธนาคาร  

 2.1 กรณีปกติ คือ การโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ  
เม่ือมีการลงนามในสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเป็นการเฉพาะของ

โครงการวิจัยหรือในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของผู้รับทุน และส่งเอกสาร
ต่อไปนี้มายังผู้ให้ทุน ได้แก่ ส าเนาสมุดเงินฝาก และใบขอเปิดบัญชีเงินฝากที่มีรายชื่อผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินซ่ึงต้องมี
บุคคลในคณะผู้วิจัยร่วมด้วย และเง่ือนไขการลงนามสั่งจ่าย ต้องเป็นไปตามสัดส่วนอย่างน้อย 2  ใน 3 ของผู้ มี
อ านาจสั่งจ่าย โดยหนึ่งในจ านวนดังกล่าวต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชี ARDA 2 ดัง
ปรากฏในหน้า 28 ของคู่มือ) โดยส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่รับโอนเงินจะต้องระบุ ชื่อโครงการโดยย่อ และ
เลขที่สัญญาให้ถูกต้อง 

ข้อควรรู้ : กรณีโครงการดังกล่าวมีการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับภาคเอกชน ในรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน ( in kind) 
แบ่งเป็น 

- โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในงานวิจัยหรือมีการใช้สถานที่
ของภาคเอกชนในการท างานวิจัยดังกล่าวจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ (NDA) 

- โครงการวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบายไม่ต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ (NDA) 

หมายเหตุ: กรณีที่มีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบตัวเงิน (in cash) จะต้องมีการจัดท าสัญญาร่ วม
สนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตรด้วย 
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หมายเหตุ : ขอความกรุณาเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแบบแจ้งการรับโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จาก สวก. ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงนามเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบแจ้งการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ARDA 10 ดังปรากฏในหน้า 48) เพ่ือความรวดเร็ว
ในการรับเงินทุนวิจัยจาก สวก.  
 

2.2 กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงานกลาง 
ตามข้อก าหนดของหน่วยงานรับทุน ให้แจ้งชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และส าเนาหน้า

สมุดบัญชีเงินฝากให้ สวก. ทราบเพ่ือใช้ในการสั่งจ่ายโดยผ่านระบบ KTB Corporate จาก สวก. และกรอกแบบแจ้ง
การรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมลงนาม และขอให้หัวหน้าโครงการเปิดบัญชีตามข้อ 1 ) 
ด้วย เพ่ือรับโอนเงินจากหน่วยงานกลาง โดยแจ้งชื่อธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และส าเนาหน้าสมุดบัญชี
เงินฝากที่รับโอนเงินจากหน่วยงานกลางให้ สวก. ทราบด้วย 
หมายเหตุ : ขอความกรุณาเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแบบแจ้งการรับโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online จาก สวก. ที่กรอกข้อมูลพร้อมลงนามเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบแจ้งการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ARDA 10 ดังปรากฏในหน้า 48) เพ่ือความรวดเร็ว
ในการรับเงินทุนวิจัยจาก สวก.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง 
1. เงื่อนไขการส่ังจ่าย : เม่ือมีการลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นการเฉพาะของ
โครงการวิจัยและส่งส าเนาสมุดเงินฝาก พร้อมใบขอเปิดบัญชีเงินฝากที่มีรายช่อผู้ มีอ านาจสั่งจ่ายเงินซ่ึงต้องมี
บุคคลในคณะผู้วิจัยร่วมด้วยให้แก่ผู้ให้ทุน โดยมีเง่ือนไขการลงนามอ านาจสั่งจ่ายเงินต้องเป็นไปตามสัดส่วน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของผู้มีอ านาจสั่งจ่าย โดยหนึ่งในจ านวนดังกล่าวต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  ในกรณีผู้รับ
ทุนเป็นหน่วยงานรัฐ การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น หากหน่วยงานผู้รับทุนไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดไว้ ให้ผู้รับทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจต้อง
ขอท าความตกลงกับ สวก. เป็นรายกรณี 
หมายเหตุ: การเลือกผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ผู้วิจัยควรพิจารณาถึงความพร้อมของบุคคลนั้นๆ ด้วยเพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและส่งผลต่อการส่งมอบงานตามสัญญา 
2. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก สวก. ต้องใช้ภายในระยะเวลาของสัญญา โดยไม่ใช้ก่อนวันที่เริ่มต้นสัญญา
และหลังวันทีส่ิ้นสุดสัญญา 
3. ในกรณีผู้รับทุนเป็นเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นจาการฝากเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย และรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินโครงการวิจัยตามสัญญาเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ให้ทุนซ่ึงผู้รับทุนต้องส่งมอบให้แก่ผู้ให้ทุนด้วย 
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3. การส่งเอกสารกลับไปยัง สวก. เม่ือได้ด าเนินการลงนามสัญญาแล้ว ขอให้ด าเนินการดังนี้  
3.1  ให้ผู้รับทุนเก็บคู่ฉบับไว้ 1 ชุด และส าเนาเก็บทีห่ัวหน้าโครงการ 1 ชุด  
3.2  จัดส่งเอกสารคืน สวก. ดังนี้  

ก. สัญญาการรับทุนต้นฉบับ 1 ชุด โดยตรวจสอบว่ามีการลงนามและประทับตราเรียบร้อย 
ข. หนังสือมอบอ านาจจากผู้รับทุนให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินจาก สวก. หรือการมอบอ านาจให้

ด าเนินการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ สวก. (ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ ARDA 3 ดังปรากฏในหน้า 30) 
ค. ส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 
ง. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 (ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 

ARDA 4 ดังปรากฏในหน้า 31) 
จ. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่มีความชัดเจน อ่านได้โดยไม่ผิดพลาด 
    1) กรณีเปิดบัญชีเป็นชื่อเฉพาะโครงการวิจัย 
    2) กรณีโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานกลาง 
ฉ. ส าเนาหนังสือขอเปิดบัญชี โดยหมายเหตุแจ้งยืนยันชื่อบัญชีที่ถูกต้องในการสั่งจ่าย โดยผ่านระบบ 

KTB Corporate (ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชี ARDA 2 ดังปรากฏในหน้า 29) 
ช. แบบแจ้งการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จาก สวก. ที่กรอกข้อมูลพร้อมลง

นามเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างแบบแจ้งการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ARDA 
10 ดังปรากฏในหน้า 48) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
1 ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย  (Electronics Project Management System) หรือ ระบบ EPMS  

หมายเหตุ : เอกสารข้อ ข-ช ให้ทางโครงการแนบเอกสารผ่านระบบ EPMS1 ด้วยอีกทางหนึ่งควบคู่กับการจัดส่ง
เอกสารต้นฉบับเพ่ือท าการเบิกเงินงวดที่ 1 ซ่ึงนักวิจัยจะเข้าระบบได้โดยใช้ username และ password ที่ได้
ลงทะเบียนไว้แล้วกับ สวก. ที่ http://epms.arda.or.th และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ EPMS ได้ที่ 
http://epms.arda.or.th/Download/Manual_Researcher.pdf  

ในกรณีผู้รับทุนเป็นส่วนราชการ ดอกเบี้ย และรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนิน
โครงการวิจัยตามสัญญา ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้ทุน เว้นแต่ผู้รับทุนที่เป็นส่วนราชการนั้นจะมีระเบียบหรือ

หลักเกณฑ์ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส่วนราชการนั้น  

http://epms.arda.or.th/
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ตัวอย่างการท าเรื่องขออนุมัติเบิกค่าครุภัณฑ์ เช่น การเบิกเงินงวดที่ 1 ของโครงการ มียอดเงินทั้งหมด จ านวน 
100,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 
กรณีท่ี 1 โครงการยังไม่ได้ด าเนินการซ้ือ/จัดจ้างครุภัณฑ์ โครงการต้องขอเบิกเงินงวดที่ 1 ค่าด าเนินการ จ านวน 
80,000 บาท ยกเว้นค่าครุภัณฑ์ ต้องท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ 1 ค่าด าเนินการ จ านวน 
80,000 บาท (โดยให้หักเงินค่าครุภัณฑ์ออก คือ 100,000 - 20,000 บาท) 
กรณีท่ี 2 โครงการด าเนินการซ้ือ/จัดจ้างครุภัณฑ์ แล้ว โดยมีเอกสารใบรายงานผลการพิจารณาสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง หรือ
สัญญาซ้ือ หรือสัญญาจ้าง ซ่ึงจัดซ้ือในราคา 18,000 บาท ต้องท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดที่ 1 
ค่าค่าครุภัณฑ์ จ านวน 98,000 บาท (ตามราคาที่จัดซ้ือจริง) 
(ตัวอย่างการจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าครุภัณฑ์ ARDA 5 ดังปรากฏในหน้า 32)  

 

 

 

  

 

 

ข้อควรรู้ : การเบิกจ่ายเงินในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ทาง สวก. จะยังไม่โอนเงินในส่วนของค่าครุภัณฑ์ให้ จนกว่า
ทางโครงการจะจัดส่งเอกสารที่แสดงการอนุมัติรับราคาแล้ว เช่น ใบรายงานผลการพิจารณาสั่งซ้ือ/สั่ งจ้าง หรือ
สัญญาซ้ือ หรือสัญญาจ้าง เป็นต้น และมีครุภัณฑ์จัดสร้างหรือครุภัณฑ์ประกอบที่หรือจัดสร้างมีข้อยกเว้นในการ
ส่งเอกสาร ทาง สวก.สามารถจ่ายก่อนได้ในเต็มจ านวน เม่ือถึงเวลาปิดโครงการสามารถรายงานการเงินได้ตาม
จริง (กรณีครุภัณฑ์จัดสร้าง, ครุภัณฑ์ประดิษฐ์ , ครุภัณฑ์ประกอบต้องใส่ค านิยามตามที่ได้รับในข้อเสนอ
โครงการ) 

1) ค่าครุภัณฑ์เบิกจ่ายตามจริง 
2) งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ไม่สามารถโยกย้ายข้ามหมวดอ่ืนได้ และไม่สามารถถัวเงินภายในหมวด

เดียวกันได้ 
 

ส่ิงท่ีต้องระมัดระวัง!! : รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง “ชื่อครุภัณฑ์” และ “จ านวนครุภัณฑ์” ต้องตรงกับรายการในท่ี
ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกต่างต้องได้รับอนุมัติจาก สวก. ก่อน  
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II การบริหารงานวิจัย 

การบริหารและจัดการโครงการวิจัยเป็นเทคนิคเฉพาะของหัวหน้าโครงการในการจัดการ  ซ่ึงมีบทบาททั้ง
ในแง่ของการบริหารงานให้ทันเวลา บริหารผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารการเงิน และบริหารบุคลากร
ทีมวิจัย ตามที่ สวก. ให้อ านาจในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและท าให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์   

ทั้งนี้การด าเนินงานต่างๆ ของโครงการในส่วน 1) การปรับแผนงาน 2) การบริหารงบประมาณ 3) การขอ
ขยายระยะเวลา 4) การรายงานความก้าวหน้าโครงการ 5) การติดตามและประเมินโครงการ และ 6) การปิด
โครงการ หัวหน้าโครงการมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้  

1. การปรับแผนงาน 

ภายหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว หากผู้รับทุนหรือ สวก. มีความเห็นว่า แผนงานที่
ก าหนดไว้เดิมนั้น มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ 
ผู้รับทุนก็สามารถด าเนินการพิจารณาแผนงานใหม่ให้เหมาะสมได้โดยแจ้งให้ สวก. ทราบทันที ทั้งนี้ “ต้องไม่มีการ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีก าหนดไว้เดิมตามท่ีได้ระบุอยู่ในสัญญา”  

หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือสาระส าคัญของโครงการ ให้ผู้รับทุนส่ง
หนังสือแจ้งเรื่องขออนุมัติไปยัง สวก. ซ่ึงหนังสือขออนุมัติต้องลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งให้เหตุผลและน าเสนอแผนงานใหม่ เพ่ือทดแทนแผนงานเดิม เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน ท่านจึงสามารถเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้ 

 

2. การบริหารงบประมาณ ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการเงิน (ระบุไว้ในหน้า 10) 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องปรับแผนงบประมาณ  ปรับ เปลี่ยนโยกย้ายเงินข้ามหมวด  หรือจ าเป็นต้องถัว
ค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน มีหลักการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ให้ด าเนินการได้ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมของทั้งโครงการ 
2.2 หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายเงินข้ามหมวด ผู้รับทุนสามารถเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย

เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวดรายจ่ายที่รับ ซ่ึงอยู่ในอ านาจของหัวหน้าโครงการ ซ่ึงเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจ 

เตรียมตัว
ก่อนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน 

การ
บริหาร
งานวิจัย 

การบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
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หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ระบุในรายงานการเงินประจ างวด (ยกเว้น หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ และ
ค่าเดินทางต่างประเทศ ต้องขออนุมัติ สวก. ก่อนจึงจะสามารถโยกย้ายเงินข้ามหมวดได้)   

 
 
 
 
 
2.3 รายการค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้น หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

และค่าเดินทางต่างประเทศ หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับค ายินยอมจาก สวก. เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนด าเนินการ 

 
ตัวอย่างการปรับเปล่ียนงบประมาณ 

A. งบประมาณโครงการเพ่ิมขึ้นจากเดิม  
ตัวอย่าง  

งบประมาณโครงการเดิม 1,000,000 บาท งบประมาณใหม่ 1,200,000  บาท ดังนั้นงบประมาณเดิม
เปลี่ยนต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก สวก. หากได้รับอนุมัติจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนเดิม 
  

ข้อควรรู้ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเกินร้อยละ 20 ของหมวดรายจ่ายที่ได้รับ หัวหน้าโครงการ
จะต้องขออนุมัติจาก สวก. โดยหนังสือดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับโครงการ เท่านั้น และการใช้จ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามสัญญา จนกว่าจะมีการ อนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายอย่างเป็นทางการ จาก สวก. เท่านั้น 
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B. โยกย้ายเงินข้ามหมวดโดยหมวดท่ีรับมากกว่าร้อยละ 20 ของงบในหมวดเดิม  
ตัวอย่าง  

ย้ายเงินจากหมวดใช้สอย มาเป็น หมวดวัสดุ โดยเงินที่รับมากกว่าร้อยละ 20 ของงบในหมวดเดิม ดังนั้น
ต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก สวก. 

หมวด 
งบประมาณ 

ตามข้อเสนอโครงการ 
การเปล่ียนแปลง 

งบประมาณ 
ขอปรับแก้ 

หมวดวัสดุ 1,000,000 บาท 
(ตามเงื่อนไข : จะรับเข้าไ ด้ 200,000 บาท 
หรือ 20%)  

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

หมวดใช้สอย 5,000,000 -1,000,000 4,000,000 

 
C. ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือมีราคาเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในสัญญา  
ตัวอย่าง  

รายการครุภัณฑ์ล าดับที่ 1-2 อยู่ในงบประมาณตามขอ้เสนอโครงการ แต่ล าดับที่ 3 - 4  มีการใช้เงินเกิน
จากที่ต้ังไว้ ดังนั้นต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก สวก. ไม่สามารถน าเงินมาถัวเฉลี่ยภายในหมวดได้ 

รายการ 
ครุภัณฑ์ 

จ านวน 
(หน่วย) 

งบประมาณ 
ตามข้อเสนอ 
โครงการ 

จ านวน 
(หน่วย) 
ที่อนุมัติ
จัดซื้อ 

ราคาที่
ได้รับ 
อนุมัติ
จัดซื้อ 

หมายเหตุ 

1. เค ร่ือ ง วั ดค่ าค ว าม
ต้านทาน 

2 80,000 1 37,450 ในกรณีที่ต้องระบุเหตุผลทีจั่ดซื้อไม่
เต็มจ านวนรายการที่ตั้งไว้น้ัน เกิด
จากจ านวนเงินที่ซื้อ ไม่ตรงกั บ
จ านวนเงินในใบสั่งซื้อ หรือใบเสนอ
ราคา เน่ืองจากได้รับส่วนลด จึง
จะต้องระบุเหตุผลให้ สวก. ทราบ 

2. เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง 1 40,000 1 23,540  
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 30,000 1 31,827 ต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก สวก. 
4. เคร่ืองล้างความถี่สูง  1 50,000 1 58,850 ต้องท าหนังสือขออนุมัติจาก สวก. 

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

เม่ือโครงการได้ด าเนินมาระยะหนึ่งแล้ว และโครงการพบอุปสรรคนอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเสร็จ
ทันตามสัญญาได้ ขอให้หัวหน้าโครงการปรึกษากับนักวิเคราะห์ผู้ประสานงานหรือฝ่ายที่เก่ียวข้องใน สวก. เพ่ือท า
เรื่องขออนุมัติขยายเวลาโครงการตามความจ าเป็นพร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบ ซ่ึงหนังสือขออนุมัติต้องลงนาม
โดยผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ รวมถึงแผนงานและแผนเงินโครงการ
ในการขยายระยะเวลา หากเหตุผลดังกล่าวเหมาะสมเพียงพอ สวก. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาของสัญญา
ออกไปได้ โดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามก าหนดใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 

 
ตัวอย่าง แผนงานโครงการ......................................... 
ช่วงต่อขยายโครงการ  .......... เดือน  วันท่ี  ..........................................  ถึง  .............................. ......... 

แผนท่ีจะด าเนินงานต่อ 
ระยะเวลาของแผนงานวิจัย (เดือนท่ี) 

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 

- ปรับปรุงเครื่องต้นแบบ ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานของผู้ประกอบการ  
- ศึกษา สภา วะกา รท า งา นที่ เหมา ะสมใ น
สถานการณ์ต่างๆ  
- ทดสอบประสิทธิภาพและยืนยันผล  
- ร่วมจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับภาคเอกชน 
และกรมวิชาการเกษตร 
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และสรุปผล 

      

หมายเหตุ   แผนงานใหม่  
ข้อควรระวัง : ในกรณีที่นักวิจัยไม่สามารถให้เหตุผลท่ีหนักแน่นเพียงพอให้เชื่อได้ว่าความล่าช้านั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อาจท าให้การขยายเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ และโครงการจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามสัญญาเดิม 

 
 
 
 หากโครงการไม่ได้ท าเรื่องขออนุมัติขยายเวลา มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินงวดสุดท้ายของโครงการ และ
ค่าบริการทางวิชาการงวดสุดท้าย รวมทั้งก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของนักวิจัย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรณี
ดังกล่าวขึ้น 

การท าเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลา ให้กระท าทันทีเมื่อมั่นใจว่างานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
แต่ท้ังน้ีต้องกระท าก่อนส้ินสุดสัญญา อย่างน้อย 3 เดือน 

 



~ 13 ~  

4.  การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย 
 รายละเอียดการส่งรายงานความก้าวหน้า ของ สวก. ดังนี้ 

การเบิกจ่าย
เงินทุนวิจัย 

รายงานความก้าวหน้า เอกสารท่ีต้องส่ง สวก. หมายเหตุ 

งวดที่ 1 - - สัญญาต้นฉบับที่มีการลงนามครบถ้วน 
- เอกสารเบิกเงินงวดที่ 1 รายละเอียดตามคู่มือการ

ขอรับทุนฯ 

เบิกจ่ายเงินภายใน 1 
เดือนนับ ต้ังแต่วัน ล ง
นามในสัญญารับทุน 

งวดที่ 2 ครั้งที่ 1  
(2 เดือนหลังวันลงนาม
ในสัญญา) 

- รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 จ านวน 5 ชุด และ 
CD 1 แผ่น พร้อมกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานใน
ระบบ EPMS 

- เอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 รายละเอียดตามคู่มือการ
ขอรับทุนฯ 

สวก. จะเบิกจ่ายเงินงวด
ที่  2  เ ม่ื อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าครั้งที่  1 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว 

งวดที่ 3 ครั้งที่ 2  
(6 เดือนหลังวันลงนาม
ในสัญญา) 

- รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 จ านวน 5 ชุด และ 
CD 1 แผ่น พร้อมกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานใน
ระบบ EPMS 

- เอกสารเบิกเงินงวดที่ 3 รายละเอียดตามคู่มือการ
ขอรับทุนฯ 

สวก. จะเบิกจ่ายเงินงวด
ที่  3  เ ม่ื อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าครั้งที่  2 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว 

งวดที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์  
(12 เดือนหลังวันลงนาม
ในสัญญา) 

- ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เ ม่ือผ่านการพิจารณา
ประเมินผลจาก สวก. จ านวน 5 ชุด และ CD 1 แผ่น 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่แก้ไขตา มข้อคิดเห็นของ 
สวก. จ านวน 5 ชุด และ CD 1 แผ่น พร้อมกรอก
ข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ EPMS 

- เอกสารเบิกเงินงวดที่ 4 รายละเอียดตามคู่มือการ
ขอรับทุนฯ  

***ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบรายงานดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่
วันส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา หากเกิน 90 วัน จะลดเงินงวดท่ี 
4 คร่ึงหนึ่ง และหากเกิน 180 วัน จะงดการจ่ายเงินงวดท่ี 4 
และผู้รับทุนยังมีหน้าท่ีต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 
30 นับแต่วันครบก าหนดนั้น (180 วันนับส้ินสุดระยะเวลา) หาก
ไม่ส่งมอบจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการส่ง
มอบงานล่าช้าดังกล่าว ท้ังนี้รายละเอียดเงื่อนไขดังกล่าวได้ระบุ
ไว้ในสัญญารับทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว*** 

สวก. จะเบิกจ่ายเงินงวด
ที่ 4 เม่ือรายงานฉบับ
สมบูร ณ์ ได้ รับควา ม
เห็ น ช อ บจ า ก ค ณ ะ
กรรมการฯ แล้ว 
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 รายงานผลการวิจัยเป็นผลผลิตจากการด าเนินโครงการวิจัยซ่ึงนักวิจัยจะต้องจัดส่งให้ สวก. ตามสัญญา ซ่ึง
หากอยู่ในวิสัยที่จะเผยแพร่ได้ สวก. จะด าเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้มีโอกาสเกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
มากที่สุด อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยบางประเภทที่ ยังไม่พร้อมต่อการเผยแพร่ เช่น  อยู่ในระหว่างการยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือในกรณีที่มีผู้ร่วมสนับสนุนทุนในการวิจัยนั้นๆ ยังไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ ใน
กรณีเช่นนี้ สวก. จะท าหน้าที่เก็บรักษาความลับเหล่านั้นไว้เช่นกัน 

รายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ จะถูกเก็บรักษาไว้ที่  สวก. โดยยังไม่มีการ
เผยแพร่ในวงกว้าง นอกจากจะพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเผยแพร่ได้ตามความเหมาะสมแก่โอกาส 

 

รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบประเมินแล้ว จะเก็บรักษาไว้ที่  สวก. เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ รายงานดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต่อไป ยกเว้นเอกสารที่อยู่ในระหว่างการเก็บรักษาเป็นความลับ 

 
การส่งรายงานความก้าวหน้า! ต้องตรวจสอบว่าท่านได้ส่งเอกสารเหล่าน้ีมาครบหรือไม่  
 เอกสารท่ีต้องจัดส่งเป็น hard copy มายัง สวก.  

 หนังสือน าส่งรายงานความก้าวหน้า 

 รายงานความก้าวหน้าโครงการ (ให้จัดท าตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ARDA 6 (2 เดือน) 
ARDA 7 (6 เดือน) และ ARDA 8 (12 เดือน) ดังปรากฏในหน้า 33, 35 และ42 ตามล าดับ ส่งมายัง 
สวก. จ านวนครั้งละ 5 เล่ม 
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ ได้ในเว็บไซด์ของ สวก. 

คือ http://www.arda.or.th/research-form.php 
การด าเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในระบบ EPMS 

 กรอกรายละเอียดความก้าวหน้าโครงการ พร้อมแนบไฟล์รายงานความก้าวหน้า ในระบบ EPMS  

 กรอกรายละเอียดรายงานการเงิน ในระบบ EPMS  

 แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวดที่รายงาน ในระบบ EPMS 

 แนบแผนงบประมาณ (ผนวก 2 ในสัญญา) ในระบบ EPMS 

 แนบส าเนาหนังสือขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

 แนบหนังสือเบิกเงินงวดถัดไป 

 จัดท าใบขอเบิกเงิน และแนบไฟล์ในระบบ EPMS  
  

http://www.arda.or.th/research-form.php
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5. การปิดโครงการ  

กิจกรรมสุดท้ายทางด้านเอกสารเม่ือโครงการวิจัยได้ด าเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  
*การปิดโครงการผู้รับทุนต้องด าเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับต้ังแต่สิ้นสุดก ารด าเนินงานตาม
สัญญา โดยการกรอกรายละเอียดในระบบ EPMS เรื่อง ขออนุมัติปิดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

 บทสรุปผู้บริหาร 

 ผลงานส่งมอบ (วิชาการ เทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ ฯลฯ) 

 ผลงานส่งมอบ (ทรัพย์สินทางปัญญา/ข้อมูลฐานพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตที่ใช้และที่ได้ในโครงการวิจัย) 

 แนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ภายหลังจากรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงิน (ภาพรวม) ได้รับความเห็นชอบจาก สวก. แล้ว  ให้

จัดท าหนังสือและเอกสารดังต่อไปนี้ส่งไปยัง สวก. 

 หนังสือแจ้งปิดโครงการ และปิดบัญชีโครงการวิจัย (ต้นฉบับ) ARDA 9 (ดังตัวอย่างปรากฏในหน้า 47) 

 รายงานการเงิน ภาพรวม (ต้นฉบับ)   

 ส าเนาใบน าฝากเงินคงเหลือ (ถ้ามี) พร้อมดอกเบี้ย  

***หากผู้รับทุนเป็นส่วนราชการขอให้สรุปดอกเบี้ยและรายได้อ่ืนที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจัย (ถ้ามี) โดย
แจ้งให้ สวก.ทราบหากน าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ น าฝากคลัง*** 

 สมุดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย (ที่ปิดแล้ว) (ต้นฉบับ) 

 สรุปรายการครุภัณฑ์ และรายงานสภาพครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบ EPMS ให้ครบถ้วน 
(ถ้ามี) 

 หนังสือขอใช้ครุภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาของหน่วยงาน (ถ้าจ าเป็น)  

หมายเหตุ : กระบวนการประเมินโครงการของ สวก. อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การ
พิจารณาจากรายงานที่ได้รับ การเยี่ยมชมโครงการโดยผู้ประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ การมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก การประชุมน าเสนอผลงานและก าหนดให้มีกระบวนการวิพากษ์ หรือการให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบหรือผู้ใช้ประโยชน์ให้ความเห็น เป็นต้น ทั้งนี้นักวิจัยมีสิทธิ์ ในการเห็นพ้องหรือแตกต่างกับผลการ

ประเมินดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องอยู่บนหลักการของความถูกต้องทางวิชาการและเหตุผลประกอบ 
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(แบบฟอร์มหนังสือที่เก่ียวข้องในขั้นตอนการปิดโครงการสามารถ download เพ่ือใช้งานได้จากระบบ EPMS) 

 ทั้งนี้ สวก. อาจขอให้ผู้รับทุนส่งเงินในบัญชีโครงการคืน สวก. มาก่อนปิดบัญชีโครงการก็ได้ 
 
 

 

 

 

III แนวปฏิบัติด้านการเงิน 

1. สวก. แบ่งหมวดเงินออกเป็น 7 หมวด ดังน้ี 

1.1 หมวดค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายเสริมเพ่ิมให้นอกเหนือจากเงินเดือนปกติที่นักวิจัยได้รับอยู่แล้ว
จากหน่วยงานต้นสังกัด  โดยปกติอาจจ่ายเป็นรายเดือน  หรือจ่ายเม่ือเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือรูปแบบอ่ืนตามแต่จะ
ตกลงกัน สวก. ได้ก าหนดไว้ในสัญญา (ที่ระบุในผนวก 2 ที่แนบท้ายสัญญา) 

 

 

1.2 หมวดค่าจ้าง หมายถึง เงินเดือนลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ท่ีโครงการจ้างเหมา รวมถึงการจ่ายค่าล่วงเวลา
ตามอัตราที่หน่วยงานที่ผู้รับทุนถือปฏิบัติ ในทั้งลักษณะรายวันหรือรายเดือน 

 

 

เตรียมตัว
ก่อนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน 

การบริหาร
งานวิจัย 

การบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

การจ่ายค่าตอบแทนให้จัดท าใบส าคัญรับเงินและมีลายมือชื่อผู้รับเงิน 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้ง 

  

 

การจ่ายค่าจ้างให้ผู้ท่ีรับจ้าง ต้องจัดท าใบส าคัญรับเงินและมีลายมือชื่อผู้รับเงิน 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้ง 

  

 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่โครงการวิจัยตามสัญญาบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ใหว้ัสดุและครุภัณฑ์โครงการวิจัยเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้รับทุน 

2. กรณีที่โครงการวิจัยตามสัญญาไม่บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้ให้ ทุนสงวนสิทธิพิจารณา
ก าหนดให้วัสดุหรือครุภัณฑท์ีเ่ป็นอุปกรณ์การวิจัยดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ ทุน เว้นแต่ คูสัญญาจะได้ 
ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

3. ครุภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยหรือเครื่องจักรกลตามสัญญา ให้ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน เว้นแต่
คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ควรมีการตกลงความเป็นเจ้าของหลังสิ้นสุดสัญญาต้ังแต่ต้น 
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1.3 หมวดค่าใช้สอย หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างท า และค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตัวอย่างรายการ เช่น  

1.3.1 ค่าเดินทาง ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการเดินทาง  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรภายใต้โครงการวิจัยให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตราไม่เกิน 400 บาทต่อวัน  
ค่าพาหนะ  
ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  

เดินทางโดย หลักฐานประกอบการเบิก หมายเหตุ 
เครื่องบิน ใบเสร็จรับเงิน ชั้นประหยัด 

รถยนต์ส่วนตัว ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกอัตราเหมาจ่าย อัตราไม่เกิน 6 บาท/กิโลเมตร 
พาหนะอ่ืนๆ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

 
 

 

 

ค่าที่พัก   
- เจ้าหน้าที่ เหมาจ่ายในอัตราคืนละ 1,000 บาท  
- หัวหน้าโครงการวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการให้เบิกจ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน 
*** หลักฐานการเบิก: ใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักโรงแรม 

1.3.2 ค่าจ้างในลักษณะที่เป็นงานเหมาต่อชิ้นงาน เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าจ้างท าอุปกรณ์หรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจ้างท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์ 
ค่าจ้างบรรทุกของ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหน่วยงานรับทุน 

  1.3.3 ค่าสมาชิก เช่น วารสารวิชาการ ค่าสมาชิกในสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรงกับงานใน
โครงการและค่าสมาชิก Internet เป็นต้น  

  1.3.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการสาธารณูปโภค เช่น 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าน้ าประปา 
- ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่ างประเทศ ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ

การวินิจฉัยว่าผู้ใดมีสิทธิเดินทาง โดยเครื่องบิน รถไฟปรับอากาศ รถยนต์ส่วนตัว ฯลฯ และจะเบิก
ค่าใช้จ่ายอย่างไร เท่าไร เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ ภายใต้หลักการ เหมาะสม จ าเป็นและ

ประหยัด และภายใต้กรอบงบประมาณท่ีมีอยู่ 
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

- ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าติดต้ังโทรศัพท์สายตรงของโครงการ ค่าโทรสาร ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ 

 

 

 

 

 

 

1.4 หมวดค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซ้ือ แลกเปลี่ยน ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของ
ดังต่อไปนี้ 

- สิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป 
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี 
- สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วย

หนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท    
- สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับค่าใช้สอย คือ ใบเสร็จรับเงิน / ใบส าคัญรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน / 
แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยไม่จ ากัดรูปแบบ  

ใบส าคัญรับเงิน คือ เอกสารที่ท าเม่ือมีการจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน แต่ผู้รับเงินไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับเงินจะต้อง
ลงนามในใบส าคัญรับเงิน เช่น ค่าตอบแทน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน และใบส าคัญรับเงินจาก
ผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าแท็กซ่ี 
  

 

หมายเหตุ :  1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงต้องช าระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่า
ติดต้ัง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ  

2. หลักฐานส าหรับค่าวัสดุ คือ ใบเสร็จรับเงิน ยกเว้นการจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุที่ มีราคาต่ ากว่า 
1,000 บาท ไม่สามารถหาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือรับจ้างได้ ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
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1.5 หมวดค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.5.1  รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  
1.5.2 รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท  
1.5.3 รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ มี

วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท    
1.5.4 รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง

ปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
1.5.5 รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
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การจัดหาพัสดุ 

- กรณีที่ ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐ การจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้ส าหรับงานของผู้รับทุน 

 เม่ือได้รับครุภัณฑ์แล้ว ทางโครงการต้องกรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบ EPMS 

 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าเรื่องปิดโครงการ โดยสรุปรายการ
และสภาพครุภัณฑ์ของโครงการให้ สวก.ทราบ  

- กรณีที่ ผู้รับทุนเป็นหน่วยงานภาคเอกชน การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของหน่วยงานนั้น  

 เม่ือได้รับครุภัณฑ์แล้ว ทางโครงการต้องกรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบ EPMS 

 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าเรื่องปิดโครงการ โดยสรุปรายการ
และสภาพครุภัณฑ์ของโครงการให้ สวก. ทราบ  

- กรณีที่ ผู้รับทุนเป็นบุคคลธรรมดา การจัดหาพัสดุให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 การจัดซ้ือ จัดจ้างหรือการเช่าในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท  ให้หัวหน้าโครงการมี
อ านาจอนุมัติและตรวจรับ 

 การจัดซ้ือ จัดจ้างหรือการเช่าในวงเงินเกินกว่า 200,000 บาท ต้องมีคณะกรรมการคณะ
หนึ่ง ซ่ึงต้องเป็นนักวิจัยในโครงการอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการด าเนินการจัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง หรือการเช่า และการตรวจรับ 

 การจัดหาพัสดุด้วยการซ้ือ หรือจัดจ้าง หรือเช่าครุภัณฑ์ ควรให้มีการเทียบราคาจากผู้ มี
อาชีพขาย หรือรับจ้าง หรือให้เช่า อย่างน้อยสองราย 

 เม่ือได้รับครุภัณฑ์แล้ว ทางโครงการต้องกรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบ EPMS 
เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วให้หัวหน้าโครงการวิจัยท าเรื่องปิดโครงการ โดยสรุปรายการและ

สภาพครุภัณฑ์ของโครงการให้ สวก. ทราบ 

ข้อควรรู้ และต้องระมัดระวัง!!  
1. รายการที่จัดซ้ือจัดจ้าง “ชื่อ” และ “จ านวน” จะต้องตรงกับรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อเสนอโครงการตามสัญญา หากแตกต่างต้องได้รับอนุมัติจาก สวก. ก่อน  
2. รายการค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ ห้ามถัวกันภายในหมวด 
รวมถึงห้ามโยกเงินเข้า – ออกจากหมวดอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับค า
ยินยอมจาก สวก. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ 
3. สวก. เบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์เม่ือโครงการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง โดยส่งใบรายงานผลการพิจารณา
สั่งซ้ือ/สั่งจ้าง หรือสัญญาซ้ือ หรือสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
4. กรรมสิทธ์ิในครุภัณฑ์ของโครงการวิจยัที่จดัซ้ือจัดจา้งโดยใช้เงินทุนวิจัยจาก สวก. ให้เป็นตามสัญญาก าหนดไว ้
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1.6 หมวดค่าบริการวิชาการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่โครงการจ่ายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดได้ไม่เกินร้อยละ 
10 ของค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัย ซ่ึงไม่รวมค่าครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ 

1.7 หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะหมวดใดหมวดหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น แต่ต้องระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างให้ชัดเจน เช่น ค่าเดินทางต่างประเทศ เป็นต้น 

2. เงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน 
2.1 การใช้จ่ายเงินในแต่ละหมวดให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามแผนงบประมาณแนบท้ายสัญญา (ผนวก 2) 
2.2 หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย หัวหน้าโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงหมวด

รายจ่ายเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวดรายจ่ายที่รับ โดยไม่ต้องขออนุ มัติก่อน ยกเว้น หมวดค่าตอบแทน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ และค่าเดินทางต่างประเทศ  หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับค ายินยอมจาก 
สวก. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนด าเนินการ 

2.3 รายการค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน สามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าตอบแทน 
ค่าเดินทางต่างประเทศ หากมีความจ าเป็นปรับเปลี่ยนรายการ ต้องได้รับค ายินยอมจาก สวก. เป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนด าเนินการ 

2.4 ผู้รับทุนต้องเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยและเอกสารทางบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

2.5 ผู้รับทุนต้องจัดท าทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายเงินทุนวิจัย (ตามแบบฟอร์มในระบบ EPMS) 

3. การบันทึกรายการในโครงการ  
 ให้บันทึกตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่ารายการจ่ายจริงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปจากแผนงบประมาณ
ที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา ให้หัวหน้าโครงการท าหนังสือชี้แจงเหตุผล และขออนุมัติปรับโ อนหมวดงบประมาณต่อ 
สวก. และกรณีที่เกินกว่าอ านาจให้หัวหน้าโครงการท าหนังสือแจ้ง 

4. การเบิกจ่าย 

 การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย สวก. ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเท่านั้นโดยจะเบิกจ่ายเป็นงวดๆ 
ตามแผนงบประมาณแนบท้ายสัญญา โดยมีเง่ือนไขการเบิกจ่าย ดังนี้ 

4.1 การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยเม่ือรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว 

4.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับเอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังแต่ใบอนุมัติรับราคาขึ้นไป โดยค่า
ครุภัณฑ์จะเบิกจ่ายตามจริง 
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5. เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการวิจัยและเงินรายได้อ่ืนๆ 
1. รายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ผู้รับทุนต้องโอนเงินในส่วนของรายได้ทันทีที่ มีรายได้เกิดขึ้น พร้อมแจ้ง

และน าส่งส าเนาใบฝากมายัง สวก.  
2. ดอกเบี้ยจากโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องโอนเงินเม่ือปิดบัญชีเงินฝากโครงการเรียบ ร้อย ยกเว้นส่วน

ราชการหรือหน่วยงานที่มีระเบียบเฉพาะให้แจ้งยอดเงินให้ สวก. ทราบ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี  สวก. พร้อมแนบ
ส าเนาใบน าฝาก  

 

 

 

 

 
IV การบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลักดันผลงานวิจัยที่ท่านสร้างสรรค์ไปสู่การใช้ประโยชน์ ใ นระหว่างการ
ด าเนินการงานวิจัย หากท่านพบหรือเห็นว่าผลงานวิจัยของท่านอาจด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ได้แล้ว ท่านสามารถแจ้งขอค าปรึกษาไปยัง สวก. เพ่ือด าเนินการได้ทันที โดยมิต้องรอให้โครงการวิจัยสิ้นสุดก่อน  

เตรียมตัว
ก่อนเริ่ม
โครงการ 

แนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน 

การ
บริหาร
งานวิจัย 

การบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ข้อควรรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องในการจัดเตรียมเอกสาร 
1. ทะเบียนคุมรายรับรายจ่ายให้บันทึกตามรายการที่จ่ายเงินจริง (ไม่ต้องส่งเอกสารมาที่ สวก. ให้เก็บไว้ที่
โครงการ รอเรียกตรวจ) 
2. ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการรับเงิน / เอกสารรับเงิน 

- หลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับต้องมี ชื่อโครงการ / วันที่ / ประทับตราจ่ายแล้ว ลงชื่อผู้จ่ายเงิน (หัวหน้า
โครงการ) พร้อมลงวันเดือนปีก ากับ 

- ชื่อโครงการที่ใช้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้เป็น ชื่อโครงการ หากยาวมากให้ใช้ค าส าคัญของโครงการ
และตามด้วยเลขที่สัญญา โดยสามารถใช้เป็นตรายางประทับท่ีหลักฐานการจ่ายเงินได้  

- จัดเรียงล าดับหลักฐานการจ่ายเงินเข้าแฟ้ม ก่อนหลังตามทะเบียนคุมรายรับรายจ่าย (ไม่ต้องจัดเรียงตาม
หมวดเงิน) 
3. ทะเบียนครุภัณฑ์ ให้มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มในระบบ EPMS 
4. หากมีเงินสดในมือ ต้องมีเงินสดมาแสดงให้เห็น และพร้อมให้ตรวจสอบ 
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1. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 สิ่งทีน่ักวิจัยควรทราบและถือปฏิบัติ ในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 3 ขั้นตอน 
การด าเนินการง่ายๆ ดังนี้ 

1.1 ประเมินรายละเอียดในผลงานวิจัย  
หากพบว่า ผลงานวิจัยของท่าน มีลักษณะที่ใหม่แตกต่างหรือดีกว่าสิ่งที่ มีในปัจจุบันทั้งในแง่

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ รวมถึงเป็นงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
ขอให้ท่านเก็บรักษาข้อมูลผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นความลับห้าม เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยดังกล่าว ให้กับ
บุคคลภายนอก ซ่ึงจะเป็นสาเหตุให้ผลงานวิจัยนั้นขาดความใหม่ ไม่สามารถด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้  

1.2 นักวิจัยแจ้งทาง สวก.  
ขอให้ท่านแจ้ง สวก.ถึงสิ่งที่ท่านพบและคาดว่าจะด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ สวก. ทราบโดยให้ท่านประสานงานกับนักวิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา ส านักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก. 
1.3 การด าเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กรอกแบบฟอร์มการขอด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามรูปแบบของ สวก. (แบบฟอร์ม 
ARDA IP Form_01 และ ARDA IP Form_02  ซ่ึงสามารถดาวน์โหลด เอกสา รดังกล่า ว ได้ที ่ เ ว ็บ ไซ ด์ 
http://www.arda.or .th/download_ip.php ) และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัย
และส่งให้นักวิเคราะห์ งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ซ่ึง สวก. จะจัดท าค าขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ โดยอาจประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย ทั้งนี้  ขอให้ท่านยังคงเก็บ
รักษาข้อมูลผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นความลับ  

 
 
 

 

 

 

 

2. การท าวิจัยในพืช  

2.1 นักวิจัยต้องแจ้งข้อมูลพันธุ์พืชรวมถึงชิ้นส่วนพืชที่น ามาใช้ในโครงการวิจัยเพ่ือขออนุญาตใช้ประโยชน์
ชิ้นส่วนพืช ตามที่ พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 ระบุไว ้ 

ข้อควรรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 1. กรณีนักวิจัยน าผลงานวิจัยที่มีอยู่ก่อนมาพัฒนาต่อยอด ท่านจะต้องแจ้งให้ สวก. ทราบถึงแหล่งเงิน 
ผลส าเร็จ และสัดส่วนองค์ความรู้ (ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ)  
 2. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และผู้ร่วม
สนับสนุนทุน (ถ้ามี) เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 3. สวก. จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การแบ่งปันผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ของ สวก. 
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2.2 เม่ือสิ้นสุดโครงการวิจัยที่ มีการพัฒนาพันธุ์พืชที่ มีพันธุ์พืชใหม่เกิดขึ้น นักวิจัยจะต้องจัดเตรียม
รายละเอียดข้อมูลพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวและแจ้งให้ สวก. ด าเนินการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม พรบ.
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 รวมถึงการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิ นทางปัญญา
ที่เก่ียวข้องกับพันธุ์พืชใหม่ต่อไป  

หากมีการด าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ให้นักวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติม ในกรณีต้องมีการปลูกทดสอบภาคสนามเป็นรายกรณีไป 

3. การวิจัยในสัตว์และมนุษย์ 

 3.1 การวิจัยที่ใช้คนและสัตว์ในการทดลอง จะต้องขออนุมัติการด าเนินงานวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval 
เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

 3.2 นักวิจัยที่มีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ ตัดต่อพันธุกรรม ( GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง ให้จัดส่งส าเนาเอกสารการอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบการท าสัญญา 

4. การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีชีวิต 
 โครงการวิจัยที่มีผลผลิตเป็นทรัพย์สินที่มีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ เชื้อพันธุ์พืช เชื้อพันธุ์สัตว์ ฯลฯ เม่ือเริ่ม
ด าเนินโครงการ หรือ ก่อนสิ้นสุดโครงการ นักวิจัยจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

4.1 จุลินทรีย์  
นักวิจัยต้องส่งมอบสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์รวมถึงข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับจุลินทรีย์นั้นๆ อัน ได้แก่ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชนิด ประเภท แหล่งที่มา รวมถึงวิธีเก็บรักษาตามที่ตกลงไว้ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการให้แก่  สวก. หรือ 
ให้มีการตกลงเป็นกรณีไป 

4.2 เชื้อพันธุ์พืช หรือ เชื้อพันธุ์สัตว ์
ให้มีการเก็บรักษาตามที่ตกลงกันไว้ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการหรือที่จะตกลงกันก่อนสิ้นสุดโครงการ  

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในระหว่างด าเนินโครงการวิจัย หากนักวิจัยต้องการเผยแพร่ส่วนใดของผลงานวิจัย ขอให้ท่านแจ้งข้อมูล

ผลงานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่มายัง สวก. ก่อนส่งข้อมูลไปเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการ
ด าเนินการยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ นักวิจัยต้องส่งข้อมูลให้ สวก.พิจารณาก่อนเผยแพร่ 
30 วัน และจะเผยแพร่ได้เม่ือ สวก. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดย สวก. จะแจ้งกลับโดยเร็ว 

การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอ่ืนใดในแต่ละครั้ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ ต้องระบุข้อความถึง สวก. เป็นข้อความภาษาไทยว่า “โครงการ/ผลงานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ “สวก.” หรือ ข้อความภาษาอังกฤษว่า “This 
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6. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ เม่ือมีการน าผลงานไปใช้ประโยชน ์นักวิจัยยังมีภารกิจและบทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ 

6.1 การจัดท าคู่มือเพ่ือเปิดเผยเทคโนโลยี 
6.2 การท าแผนการให้ค าปรึกษาหรือแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.3 ด าเนินการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.4 สนับสนุนข้อมูลหรือร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
6.5 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนงานจนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
เพ่ือประกอบการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  นักวิจัยหรือผู้ช่วย

วิจัยในโครงการ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับเทคโนโลยีให้ผู้อ่ืนที่มิใช่ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผู้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิทราบข้อมูล 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 ส าหรับโครงการที่ได้รับการขยายผลนกัวิจัยต้องให้ความร่วมมือในการขยายผลโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น
เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การผลิตเพ่ือทดสอบตลาด การทดสอบ
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเพ่ิมเติมเพ่ือการขอรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างหนังสือและแบบฟอร์มต่างๆ  
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ภาคผนวก 
ARDA 1  

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจลงนามในสัญญา 
หนังสือมอบอ านาจ 

หน่วยงานรับทุน/มหาวิทยาลัย/กรม 
.........(ที่อยู่).......... 

วันที่ ................. 

ข้าพเจ้า .....(ผู้มอบอ านาจ ).....หน่วยงานรับทุน/มหาวิทยาลัย /กรม.... โดย ..... .............(ชื่อ
อธิการบดี/อธิบดี)..... ต าแหน่ง ..............................ขอมอบอ านาจให้ .....(ผู้รับมอบอ านาจ)........ต าแหน่ง
...................อยู่บ้านเลขที่ .............ต าบล/แขวง.............อ าเภอ/เขต................จังหวัด..............รหัสไปรษณีย์
................ เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง.... (ชื่อโครงการ).... 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าลงภายในขอบอ านาจแห่งหนังสือมอบอ านาจนี้ย่อมผูกพันผู้
มอบอ านาจตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักฐานจึงลงนามผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจไว้เป็นส าคัญ  

ลงชื่อ ........................................................ผู้มอบอ านาจ 
(.................................................) 
ต าแหน่ง..................................... 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับมอบอ านาจ 
(..................................................) 

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

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

* แนบส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน ของ 1. ผู้มอบอ านาจ และ 2. ผู้รับมอบอ านาจพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง  
** ผู้รับมอบอ านาจจะมีอ านาจกระท าการแทนผู้มอบอ านาจได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจเท่า น้ัน ดังน้ัน 
อ านาจที่จะระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจจะต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่จะให้กระท าการแทน
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ARDA 2  
ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีท่ีหน่วยงานผู้รับทุนแจ้งธนาคารขอเปิดบัญชี 

 
หน่วยงาน............. 
.........(ที่อยู่)......... 

 

เรื่อง ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ 

เรียน  ผู้จัดการ ธนาคาร ................................ สาขา.............. 

ข้าพเจ้า ........................................... ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) โดยขอเปิดบัญชีชื่อ “……เลขที่สัญญาตามด้วยค าส าคัญ (Keyword) ของโครงการ 

(ให้ประสานกับนักวิเคราะห์ผู้ประสานงานโครงการ) ………” โดยมีผู้ลงนามร่วม 3 คน คือ 

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

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

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

โดยมีเง่ือนไขในการลงนามสั่งจ่ายให้มีผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน 2 ใน 3 คน โดย 1 ใน 2 คนนั้น ต้อง

เป็นหัวหน้าโครงการ คือ ...(ชื่อหัวหน้าโครงการ)... ลงนามด้วยทุกครั้ง และขอยกเว้นค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

รักษาบัญชี 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (ผู้มีอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจ) 
 

เบอร์โทรศัพท์.............. 

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ............... 
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ARDA 3  

ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ สวก. 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
หน่วยงานรับทุน/มหาวิทยาลัย/กรม 

...(ที่อยู่)............. 

วันที่ ................. 

ข้าพเจ้า.....(ผู้มอบอ านาจ)..... หน่วยงานรับทุน/มหาวิทยาลัย /กรม.. . . . โดย .. . . . ...(ชื่อ
อธิการบดี/อธิบดี)..... ต าแหน่ง .................. ............ขอมอบอ านาจให ้.....(ผูรั้บมอบอ านาจ)........ต าแหน่ง
...................อยูบ่า้นเลขที.่............ต าบล/แขวง.............อ าเภอ/เขต................จังหวัด..............รหัสไปรษณีย์
................ เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การจัดส่ง ราย งาน  ขย ายระยะเ วลาโครงการและงานอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง ในการด าเนิน 
“โครงการวิจัยการเกษตร เร่ือง.... (ชื่อโครงการ)............” จนเสร็จสิ้นโครงการ 

การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าลงภายในขอบอ านาจแห่งหนังสือมอบอ านาจนี้ย่อม
ผูกพันผู้มอบอ านาจตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักฐานจึงลงนามผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจไว้เป็นส าคญั  

ลงชื่อ ........................................................ผู้มอบอ านาจ 
(.................................................) 
  ต าแหน่ง................................ 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับมอบอ านาจ 
( ...................................................) 

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

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

* แนบส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน ของ 1. ผู้มอบอ านาจ และ 2. ผู้รับมอบอ านาจพร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง 
** ผู้รับมอบอ านาจจะมีอ านาจกระท าการแทนผู้มอบอ านาจได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจเท่า น้ัน ดังน้ัน 
อ านาจที่จะระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจจะต้องมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่จะให้กระท าการแทน
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 ARDA 4  
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดท่ี 1 

 
...เลขที่หนังสือทางราชการ... .           .........หน่วยงาน.......... 
                  .........(ที่อยู่).......... 
 

วันที่ ................. 
 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

ตามที่ .......(หัวหน้าโครงการ)..... ภาควิชา..... คณะ.... มหาวิทยาลัย ..... ได้รับอนุมัติทุนจาก
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการวิจัยเรื่อง “……(ชื่อโครงการ)……สัญญาเลขที่
..............................” ดังความแจ้งแล้วนั้น 

ในการนี้ข้าพเจ้าใคร่ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที ่1 เป็นค่าด าเนินการ จ านวนเงิน .......... บาท 
( ..ตัวอักษร..) ยกเว้นค่าครุภัณฑ์ โดยกรุณาโอนเข้าบัญชีชื่อ........................... เลขที่บัญชี.......................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                  

 (.....ผู้รับมอบอ านาจ....)  
 
 
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์.............. 
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ...............  
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ARDA 5  
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกค่าครุภัณฑ์ 

หน่วยงาน…..................................... 
...(ที่อยู่).......................................... 

วันที่ ................. 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ตามที่ .........(หัวหน้าโครงการ)..... ภาควิชา....... คณะ......... มหาวิทยาลัย .......... ได้รับอนุมัติทุน
จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการวิจัยเรื่อง  “…(ชื่อโครงการ)……” ดังความ
แจ้งแล้วนั้น 

ในการนี้ข้าพเจ้าขอเบิกเงินอุดหนุนโครงการวิจัยในหมวดค่าครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ................ บาท 
(....ตัวอักษร....) เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการวิจัย โดยมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้  

1.  ……………………………………………………………….. วงเงิน ....................................บาท 
2.  ……………………………………………………………..… วงเงิน ....................................บาท  

  3.  ………………………………………………………………… วงเงิน ....................................บาท 
       (รายการค่าครุภัณฑ์ที่ขอเบิกต้องตรงตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สวก.) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไป  
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

(.....ผู้รับมอบอ านาจ......) 
              ผู้รับมอบอ านาจฯ 
 
 
 
 
 
ชื่อหน่วยงาน 
โทร............................. 
โทรสาร...................... 



~ 32 ~  

ARDA 6 

 

 
 
 

รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 1 (2 เดือน นับจากลงนามสัญญา) 
รหัสโครงการ..............................................................................  

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................ 

ระหว่างเดือน.........................พ.ศ.  25.............. - เดือน........................พ.ศ. 25..... ...... 

 
ชื่อโครงการ (ไทย)                                 . 
               (อังกฤษ)                                                                                                        . 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี    จ านวนเงิน    บาท 
ระยะเวลาท าการวิจัย  ปี  (ต้ังแต่วันที่.............................ถึงวันที่.......................................) 
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่   1   ระหว่าง วันที่                     ถึงวันที่                                
หัวหน้าโครงการ...................................................................................................................................................                                                                                                            
หน่วยงาน..................................................................................................................................................... ........ 
เบอร์โทรศัพท์ ..................................................................อีเมล์.................................... ........................................ 

1. หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุท่ีต้องด าเนินการวิจัย (ไม่เกิน 10 บรรทัด) 
              . 
              . 
              . 
              . 
               
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ............................................. ......................................................................................................... 
 2.2 ...................................................................................................................................................... 
 2.3 ...................................................................................................................................................... 
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3. ผลการด าเนินงานวิจัย 2 เดือน (โปรดระบุโดยละเอียด) 

แผนการด าเนินงาน 
(เดือนที่ 1-2) 

ผลการด าเนินงาน สัดส่วนการ
ด าเนินงาน (%) 

  เป็นไปตามแผน โดย............................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
 ไม่เป็นไปตามแผน โดย........................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
 ขอเปลี่ยนแปลงแผน โดย....................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 

 

 
4. แผนการด าเนินงานต่อไป  . 

เดือนที่ แผนการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะส าเร็จ สัดส่วน% 

3-6    
7-12    

 
5. ค าชี้แจงเก่ียวกับอุปสรรคหรือปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหา (ถ้ามี)  
              . 
              . 
               
 

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

        วันที ่              /               /               . 
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ARDA 7  

 

 

รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี 2 (6 เดือน นับจากวันลงนามสัญญา) 
รหัสโครงการ.............................................................................. 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................ 

ระหว่างเดือน.........................พ.ศ.  25.............. - เดือน........................พ.ศ. 25...........  
 
ชื่อโครงการ (ไทย)                                 . 
               (อังกฤษ)                                                                                                        . 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี    จ านวนเงิน    บาท 
ระยะเวลาท าการวิจัย  ปี  (ต้ังแต่วันที่.............................ถึงวันที่.......................................) 
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่   2   ระหว่าง วันที่                     ถึงวันที่                                
หัวหน้าโครงการ...................................................................................................................................................                                                                                                            
หน่วยงาน............................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ ................................................................อีเมล์.............................................................................. 

1. หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุท่ีต้องด าเนินการวิจัย 
              . 
              . 
              . 
               

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 .................................................................................................................................................... 
 2.2 .................................................................................................................................................... 
 2.3 .................................................................................................................................................... 
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3.  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................. 

4.  ผลกระทบเชิงสังคม 
............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. ................................. 

5.  การพัฒนาเทคโนโลยี 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

6.  เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 

ปีที ่ เดือน ผลงานที่คาดว่าจะส าเร็จ 

1 

1-2  

3-6  

7-12  

7.  รายละเอียดทางวิชาการท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. เกริ่นน าผลงานต้ังแต่เริ่มต้น-รายงานความก้าวหน้าครั้งก่อนโดยย่อ (กรณีไม่ใช่รายงานครั้งแรก) 
 2. รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าครั้งนี้ โดยแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล
เชิงวิทยาศาสตร์ กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 3. ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 

8.  ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ณ ช่วงรายงานเม่ือเทียบกับแผนงานวิจัยทั้งโครงการ 
8.1 ตารางความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทียบกับแผนงาน 

รายละเอียดของแผนงาน ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 
ปีท่ี 1 (ปี 25..............) เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  
 

            

2.  
 

            

3.              
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รายละเอียดของแผนงาน ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 
ปีท่ี 1 (ปี 25..............) เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4.  
 

            

5.  
 

            

แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว้ 
ผลงานวิจัยท่ีด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
 

8.2 สรุปความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า.......... เดือน (ต้ังแต่ เดือน....................ถึง............................) 
แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยท่ีด าเนินการจนถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   

 
ตัวอย่าง 

แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยท่ีด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
1. ความผันแปรของเช้ือสาเหตุโรคแอน
แทรคโนสในแหล่งปลูกมะม่วงใน อ. พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

เดือนท่ี 1-3 1. ผลมะม่วงท่ีเก็บมาจากสวนใน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
2 สวน และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 สวน เกิดโรคแอนแทรค
โนสเท่ากับ 39, 60 และ 32 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส าหรับเช้ือ
ขณะนี้มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีมากกว่า 1 species ซ่ึงอยู่ระหว่าง
การด าเนินการจ าแนกท้ังลักษณะทางรูปร่างและชีวโมเลกุล 
เพราะถ้าเช้ือมีมากกว่า 1 species จริงจะท าให้การควบคุมโรค
ยุ่งยากข้ึน 

2. การด้ือสารเคมีของเช้ือราสาเหตุโรค
แอนแทรคโนสท่ีใช้ในแปลงเกษตรกร 

เดือนท่ี 1-3 2. สารเคมี propineb สามารถยับย้ังการเจริญของเช้ือได้ เช้ือแต่
ละไอโซเลทมีค่า EC50 ท่ีแตกต่างกัน โดยเช้ือท่ีแยกได้จากจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีค่า EC50 ต่ าท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่ากับ 107 ppm และ 
803 ppm ตามล าดับ ส่วนเช้ือท่ีแยกได้จากจังหวัดพิษณุโลก มีค่า 
EC50   ต่ าท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่ากับ 157 ppm และ 1,169 ppm 
ตามล าดับและเช้ือท่ีแยกได้จากจังหวัดนครราชสีมา มีค่า EC50   

ต่ าท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่ากับ 147 ppm และ 919 ppm ตามล าดับ 
3.การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอนแทรคโนส
ในระยะใบอ่อน 

เดือนท่ี 4-6 3.1 ผลการทดลองพบว่าสารเคมี Propineb (dithiocarbamate) 
ให้ผลการป้องกันการเข้าท าลายของเช้ือได้ดีกว่าสารเคมีชนิดอ่ืนๆ 
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แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยท่ีด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
3.1 การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอนแทรค
โนสในระยะใบอ่อนในสภาพโรงเรือน 
3.2 การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอนแทรค
โนสในระยะใบอ่อนในสภาพแปลงปลูก 
 
 

เมื่อพ่นสารเคมีบนใบนาน 3 ช่ัวโมงก่อนปลูกเช้ือ ซ่ึงการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคเมื่อพ่นสารเคมี Propineb เท่ากับ 25 
และ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนการพ่นสารเคมีเพียงอย่าง
เดียว โดยไม่ปลูกเช้ือตาม พบว่าใบไม่แสดงอาการของโรค และ
การปลูกเช้ือเพียงอย่างเดียว พบการเกิดโรคและความรุนแรงของ
โรคเท่ากับ 100  และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และจากการ
ทดลองในสภาพโรงเรือน พบว่า สารเคมี Propineb มี
ประสิทธิภาพดีในการป้องกันการเข้าท าลายของเช้ือสาเหตุโรค จึง
ได้น าไปทดสอบในสภาพแปลงปลูก 
3.2 การป้องกันโรคในระยะใบอ่อนโดยการพ่นสารเคมีทุก 7 วัน
ไม่สามารถควบคุมโรคได้เท่าท่ีควร เนื่องจาก ในการทดลองคร้ังนี้
ได้ด าเนินการในช่วงท่ีมีฝนตกชุก (เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ) ซ่ึง
น้ าฝนเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือได้ดี  จะเห็นได้
ว่าเช้ือเข้าท าลายใบอ่อนและมีความรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึนใน
ระยะท่ีใบเพสลาด (ช่วงวิกฤต)  และเมื่อใบเข้าสู่ระยะใบแก่ 
อาการของโรคลดลงเพียงเล็กน้อย ซ่ึงต้องท าการทดลองเพ่ิมเติม
เร่ืองระยะเวลาของการพ่นสารเคมีในการป้องกันโรคเมื่อฝนตก 
และท าการทดลองซ้ าอีกคร้ังในช่วงฤดูแล้ง 

4. ทดสอบการห่อผลและการกระตุ้นความ
ต้านทานโรคก่อนห่อผล ต่อการเกิดโรค 
 

เดือนท่ี 4-6 การพ่นสารเคมี Prochloraz แล้วตามด้วยการห่อผล มีการเกิด
โรคและความรุนแรงของโรคน้อยกว่าการพ่นสารเคมี Prochloraz 
แล้วไม่ห่อผล เท่ากับ 40 %, 1.75 %  และ 77.5 %, 4.28 % 
ตามล าดับ ส าหรับการพ่นด้วยสารกระตุ้นความต้านทาน Bion 
ตามด้วยการห่อผลและไม่ห่อผล  มีการเกิดโรคและความรุนแรง
ของโรค ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 
47.5 %, 1.78 %  และ 62.5 %, 3.2 % ตามล าดับ การฉีดพ่นน้ า
แล้วไม่ห่อผล ท าให้การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคมากท่ีสุด 
เท่ากับ 100 % และ 14.4 % ตามล าดับ ซ่ึงการเกิดโรคและความ
รุนแรงของโรคเมื่อพ่นด้วยน้ าเปล่าลดลงเมื่อห่อผล เท่ากับ 67.5 
% และ 2.37 % ตามล าดับ ดังนั้นการห่อผลร่วมกับการพ่นสาร 
Prochloraz หรือ Bion ช่วยลดการเกิดโรคและความรุนแรงของ
โรคได้มากกว่าไม่ห่อผล 

5. ทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุห่อผลชนิด
ต่างๆ ในสภาพแปลงปลูก  

เดือนท่ี 7-10 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
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แผนงานวิจัยท้ังโครงการท่ีวางไว้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยท่ีด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
6 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้ถุงห่อ
ผลมะม่วง และการเข้าท าลายของเช้ือผ่าน
วัสดุห่อผล 

เดือนท่ี 7-10 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

7. การจัดการหลังการเก็บเก่ียว: การขน
ย้าย 

เดือนท่ี 11-12 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

8. การศึกษาผลของวิธีการปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว โดยเลียนแบบการส่งผลมะม่วง
ไปทางเรือท่ีประเทศจีน 

เดือนท่ี 11-12 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

9.  งานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีเสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)  
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 

11.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
................................................................ ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
.................................................................. .......................................................................................................
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12.  รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงิน)  
12.1 รายการใช้จ่ายเงิน 

       งวดที่ ......................ระหว่างวันที่......................................ถึงวันที่...................................................... 

(1) 
ล าดับ 

(2) 
รายละเอียด 

(3) 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ
ทั้งหมด  

(ตามสัญญา) 

(4) 
งบประมา
ณที่ได้รับ 
(งวดแรก
ถึงงวดที่
รายงาน) 

เบิกจ่าย 
(8) 

งบประมา
ณที่ได้รับ
คงเหลือ 
(4)-(7) 

(9) 
ขอเบิก 

งวดต่อไป 
หมายเหตุ 

(5) 
ค่าใช้จ่าย

สะสม 
ยกมา 

(6) 
ค่าใช้จ่าย

งวด
รายงาน 

(7) 
รวม

ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 
(5)+(6) 

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

ค่าตอบแทนผู้วิจัย 
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบริการวิชาการ 
อ่ืนๆ  

        

 รวม         

12.2 รายละเอียดประกอบครุภัณฑ์ 
รายการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยอดผูกพัน คุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ที่จัดชื้อแล้ว 

 
 

     

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

 หัวหน้าโครงการ
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13.  รายการครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 

14.  สรุปผลงานการวิจัยท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................................................... 

ผลงานวิจัย ท่ีได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ...........................  ของงานวิจัยตลอดโครงการ 
 
       ลงชื่อ  ...................................................... 
         หวัหน้าโครงการ 
       วันที่  ....................................................... 
 
หมายเหตุ  จัดท าเล่มรายงาน 5 ชุด พร้อมกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 
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รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

รหัสโครงการ................................... 

เรื่อง 

 

(ชื่อไทย) 

(ชื่ออังกฤษ) 

โดย 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการ............................................................. และคณะวิจัย 

หน่วยงานท่ีรับทุน 

 

 

ภายใต้แผนงานวิจัย...................................................... 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ........................  
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รายละเอียดเน้ือหา รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ส่วนประกอบตอนต้น 
1.1. กิตติกรรมประกาศ  

ในการได้รับทุนอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ........................... จากส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งระบุปีงบประมาณที่ได้รับทุน 

1.2. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.3. สารบัญเรื่อง 
1.4. สารบัญตาราง 
1.5. สารบัญภาพ 
1.6. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อที่ใช้ในการวิจัย 

2. ส่วนประกอบเน้ือเรื่อง (แยกรายละเอียดภาพรวมแผนงานและแต่ละโครงการย่อย-ถ้ามี) 
2.1. บทน า (Introduction) : ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1.ความส าคัญและที่มาของปัญหา  
2.1.2.วัตถุประสงค์  
2.1.3.ขอบเขตของการวิจัย  
2.1.4.ทฤษฎีและแนวคิดที่น ามาใช้ในงานวิจัย (รวมถึงผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง)  
2.1.5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

2.2. เนื้อเรื่อง (Main Body) : ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
2.2.1.วิธีด าเนินการวิจัย (Material and Method)  โดยละเอียด  
2.2.2.ผลการวิจัย (Result)  

2.3. ข้อวิจารณ์ (Discussion) : น าผลการวิจัยที่ได้ในข้อ 2.2.2 มากล่าวถึงทั้งหมดทั้งที่เป็นและไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2.4. สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation) : สรุปเรื่องราวในการวิจัยพร้อมทั้งข้อเสนอ
ส าหรับการท าการวิจัยในขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอด 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย 
3.1. เอกสารอ้างอิง (References) : ระบุรายชื่อเอกสารอ้างอิงโดยเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน

และตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 

หมายเหตุ :  1. จัดท าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปผู้บริหาร จ านวน 5 ชุด  
    พร้อม CD ข้อมูล (ไฟล์ word) จ านวน 1 แผ่น   
2. กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน  
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บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary) 

ส่วนประกอบ 

1. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย 
1.1. ชื่อเรื่อง ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ชัดเจน 
1.2. ชื่อคณะผู้วิจัย ให้ระบุรายละเอียดประวัติของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) โดย

ประกอบด้วย ชื่อ หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 
1.3. งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย ให้ระบุรายละเอียดปีที่ได้รับงบประมาณ จ านวนเงินรวม 

และวันเดือนปีที่เริ่มวิจัย จนถึง วันเดือนปีที่สิ้นสุดสัญญา 

2. สรุปโครงการวิจัย 
2.1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย ให้ระบุแนวความคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎีหลัก หรือ

สภาพปัญหาที่มีความส าคัญ หรือความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนี้ โดยสรุปส่วนที่ส าคัญไม่ควรเกิน 5 
บรรทัด 

2.2. วัตถุประสงค์การวิจัย ให้ระบุวัตถุประสงค์หรือค าตอบของโครงการวิจัยให้ชัดเจน โดยเน้น
ประเด็นส าคัญของค าตอบที่ต้องการ 

2.3. ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ให้ครอบคลุมประเด็นของรูปแบบการวิจัย จ านวน
หรือขนาดของตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เขียนสรุปไม่ควรเกิน 5 บรรทัด และเขียนให้เข้าใจง่ายไม่จ าเป็นต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการที่สูงเกินไป 

2.4. ผลการวิจัย ให้เขียนการน าเสนอผลการวิจัย เรียงการน าเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัยที่ต้ังไว้ท้ังหมด 

2.5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย ให้ระบุประเด็นที่ส าคัญๆ ที่พบในการวิจัย เสนอแนะแยกใน
แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อธิบายรายละเอียดให้กลุ่มต่างๆ สามารถน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน ใน
ส่วนนี้เป็นส่วนที่ส าคัญมาก อาจมีรายละเอียดมากกว่าส่วนอ่ืนๆ 

3. ให้น าบทคัดย่อจากเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์มาใส่ 

 

หมายเหตุ : ความยาวของแบบสรุปผู้บริหารไม่ควรเกิน 5 หน้ากระดาษ และจัดท าแยกจากเล่ม

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทสรุปผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ 

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................................................... 

โดย  (ชื่อนักวิจัย) ........................................................................................................................................... 

 (หน่วยงานที่สังกัด) ................................................................................................................................ 

ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย  

 .................................................................................... ............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................... ...............................................  
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................  

.................................................................................................................................................. 

การแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลงานวิจัย 

 ............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .............................................................................
....................................................................................................... 

รูปภาพประกอบ 

 

(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี ..............................................................)  
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แบบการจัดท าข้อมูลการวิจัย แบบ 5 บรรทัด 

 

ชื่อโครงการ  (โดยย่อที่เป็น key words ส าคัญ) 

  (สรุปโดยย่อให้เข้าใจง่าย 5 บรรทัด) ........................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ...........................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 

ตัวอย่างการจัดท าข้อมูลการวิจัย แบบ 5 บรรทัด 

การเพาะเล้ียงปลากะรังจุดฟ้า (ปลากุดสลาด) 

 โครงการต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ ศึกษาวิจัยการผลิตปลากะรังมูลค่าสูง 3 
ชนิด คือ ปลาหมอทะเล ปลากะรังจุดฟ้า ปลากะรังเสือ เพ่ือให้ได้ต้นแบบการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome) ได้ต้นแบบในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ให้สมบูรณ์เพศพร้อมเพาะพันธุ์ การ
เพาะพันธุ์ปลาแต่ละชนิด การอนุบาลลูกปลาเพ่ิงฟัก ถึง ขนาด 2.5 ซม. และขนาด 2.5 ซม. ถึงขนาด 5.5 ซม. และ
ถ่ายทอดความรู้ต้นแบบให้กับเกษตรกรเครือข่าย และเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง 

 

หมายเหตุ :  สรุปโดยย่อ  ซ่ึงครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการหรือวิธีการของการวิจัย ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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ตัวอย่างหนังสือแจ้งปิดโครงการ และปิดบัญชีโครงการวิจัย   
หน่วยงาน.......... 
...(ที่อยู่)............. 

 
วันที่ ................. 

 
เรื่อง  หนังสือแจ้งปิดโครงการ และปิดบัญชีโครงการวิจัย   
เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการเงิน (ภาพรวม) 

2. ส าเนาใบน าฝาก  
3. สมุดบัญชีธนาคารโครงการวิจัย (ตัวจริงที่ปิดแล้ว)  
4. รายงานสภาพครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 
ตามที่ .........(หัวหน้าโครงการ)..... ภาควิชา..... คณะ.... มหาวิทยาลัย ..... ได้รับอนุมัติทุนจาก

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โครงการวิจัยเรื่อง “…(ชื่อโครงการ)……สัญญาเลขที่
..............................” ระยะเวลา .... ปี .... เดือน งบประมาณรวม .............. บาท (........ตัวอักษร.......)  รายละเอียด
ความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ โครงการได้รับแจ้งจาก สวก. ให้ด าเนินการปิดโครงการและปิดบัญชีโครงการ โดยขอให้คืน
เงินเหลือคืนโครงการพร้อมดอกเบี้ยและรายได้ที่เกิดขึ้นในโครงการไปยัง สวก. จ านวน ....... บาท (....ตัวอักษร.....) 
เม่ือวันที่.............. โดยโอนเงินเข้าบัญชีรายได้โครงการวิจัย เลขที่ ............................................................ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                  

 (.....ผู้รับมอบอ านาจ...)  
 

เบอร์โทรศัพท์.............. 
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ...............  
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เลขที่.............. 
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 
KTB Corporate Online จาก สวก. 

 
วันที.่...................................................... 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง............................................................... 

 เลขประจ าตัวประชาชน 

ส านัก/กอง/ศูนย์.........................................สังกัดกรม...................................กระทรวง........................................ 

อยู่บ้านเลขที่........................ซอย .................................ถนน ...............................ต าบล/แขวง............................... 

อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ................................... 

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาเพ่ือ
เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................สาขา................................................ 

ประเภท............................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร............................................... 

 กรณีเป็นบุคคลภายนอก โครงการวิจัย หน่วยงานผู้รับทุน เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

..................................... สาขา.................................... ประเภท.................................. ชื่อบัญชี 

............................................................................. เลขที่บัญชี................................................... 

และเม่ือส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

แล้ว ให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง 

 ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์........................................... (จ าเป็น) 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ตาม e–mail address………………………………………… (จ าเป็น) 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ มีสิทธิรับเงิน 

      (...............ผู้รับมอบอ านาจ...............) 

หมายเหตุ : เลขท่ีของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลขก ากับเรียงกันไปทุกฉบับ 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงิน 
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สอบถามข้อมูลได้ท่ี  

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง พืชสวน โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3217 

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง พืชไร่ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3208 

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย โทร. 0-2579-7435 ต่อ 1306 

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคฯ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 1304 

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง สัตว์เศรษฐกิจ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 1307 

โครงการมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง ทรัพยากรการผลิตและโครงการพิเศษ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3211 


