
แนวทางและหลักเกณฑ์ 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    พ.ศ. 2544 
------------------------------------ 

              อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่ง เสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2541  ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารสภา
วิจัยแห่งชาติเห็นสมควรยกเลิกแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ประกาศ 
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2541 และให้ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2544  ดังนี้ 
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

                    ข้อ 1.  ในแนวทางและหลักเกณฑ์นี้ 
                               "ส านักงาน"   หมายถึง   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                               "คณะกรรมการ"  หมายถึง สภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาติ  คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิชาการต่าง ๆ  คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
หรือคณะอนุกรรมการ   คณะท างาน   คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ คณะผู้ประเมิน หรือคณะอ่ืน ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติ     คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  คณะกรรมการสภา
วิจัยแห่งชาติสาขาวิชาการต่าง ๆ  คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี 

        "คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ"   หมายถึง   คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ 
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  ดังนี้ 
                           (1)  พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนา
โครงการวิจัย 
               (2)   ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

        (3) พิจารณาเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 
                           (4)   ด าเนินการอ่ืนใด  ที่เก่ียวกับการตรวจสอบทางวิชาการ 

         “ผู้ทรงคุณวุฒิ”   หมายถึง   ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบ- 
การณ์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  การประดิษฐ์คิดค้น  หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                               “โครงการวิจัย”  ให้หมายรวมถึง ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้วย                   
          “การท าวิจัย”   หมายถึง  การวิจัยพ้ืนฐาน   การวิจัยประยุกต์  การวิจัยและ
พัฒนา  การวิจัยเพื่อการผลิตในเชิงธุรกิจ  ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม   
           “หน่วยงาน”   หมายถึง  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสภาพเป็น
นิติบุคคล 
                  ข้อ  2.  การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของส านักงานมี  3  
แนวทาง  ดังนี้ 
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                      (1)     ส านักงานจ้างท าวิจัย   หมายถึง   การจ้างหน่วยงานและนักวิจัยท าวิจัย 
                      (2)  ส านักงานให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย  หมายถึง  การวิจัยที่ริเริ่มด าเนินการโดย
บุคคล หรือหน่วยงานซึ่งได้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือที่ส านักงานมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ
แทน  หรือการวิจัยที่ส านักงานด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                      (3)    ส านักงานท าวิจัยเอง    หมายถึง     การวิจัยที่ด าเนินการโดยบุคคลในสังกัด
ส านักงาน 

        ข้อ  3.   การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  นอกจากข้อ  2  
ได้แก่   
                           (1)  การให้รางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือเป็นการ    ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
ให้ก าลังใจแก่นักวิจัย   นักประดิษฐ์คิดค้น   หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น  
โดยส านักงานจะจัดให้มีรางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
                      (2)    กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   ได้แก่ 
                                 (2.1)  การด าเนินงานพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับการวิจัย  เช่น  การ
ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย   การพัฒนาโครงการวิจัย   การติดตามและประเมินผลการวิจัย  เป็นต้น 
 (2.2)  การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อการวิจัย  
ข้อมูล ข้อสนเทศ แนวทางในการจัดท านโยบายและแผนการวิจัย การเสนอรายงานที่เกี่ยวกับการวิจัย 
การประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  เป็นต้น 
 (2.3)  การร่วมมือและประสานงานตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ  เช่น  การรับรอง  การแลกเปลี่ยนบุคลากรการวิจัยกับหน่วยงาน ต่าง ๆ   เป็นต้น 
 (2.4)  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย  เช่น การอบรม การบรรยายพิเศษ   การ
ฝึกศึกษา   และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการวิจัย  เป็นต้น 
 (2.5)  การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัย  เช่น  การรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย   การวิเคราะห์   การประมวลผล  การพัฒนาโปรแกรม  การวางระบบฐานข้อมูลการวิจัย   เป็นต้น 
 (2.6)  การด าเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัย     เช่น    การสัมมนา การ
จัดพิมพ์วารสารและเอกสารทางวิชาการ   การจัดนิทรรศการ  เป็นต้น 
 (2.7)  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย    
 
                 ข้อ  4.   การพิจารณาและอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือการท าวิจัยและการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่แนบท้ายแนวทางและหลักเกณฑ์นี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของส านักงาน 
 ข้อ  5.   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานจะต้องมิใช่เป็นผู้
มีหน้าที่ในการท าวิจัยหรือด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในส านักงาน    โดย
พิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่งนั้น ๆ  
 ข้อ  6.   การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานการพิจารณาเกี่ยวกับการ
วิจัยและรางวัล    ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอ่ืน  ๆ   ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในทางวิชาการที่มิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการให้เบิกจ่ายได้
เทียบเท่ากับข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป 



 ข้อ  7.   การเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายแทนค่าเบี้ยเลี้ยงแก่  ชาวต่างประเทศ
ตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ  ให้ผู้อ านวยการกองหรือ  ผู้ที่ ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
ผู้อ านวยการกองขึ้นไป หรือที่ใช้ชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนรับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินใน
ใบรับรองการจ่ายเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
 ข้อ  8.   แนวทางและหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย
นอกเหนือจากอัตราที่ก าหนดให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร- สภาวิจัยแห่งชาติอนุมัติเป็นกรณีไป และ
กรณีที่มีการตีความหรือวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์นี้  หรือเรื่องอื่นใดที่
เกี่ยวข้องขัดแย้งกัน  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด  2 

แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในการท าวิจัย 
 

                      ข้อ  9.  กรณีส านักงานจ้างท าวิจัย   มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) การพิจารณาและอนุมัติจ้างท าวิจัย ส านักงานเป็นผู้พิจารณา 

และอนุมัติงบประมาณจ้างท าวิจัยแก่โครงการวิจัยที่เห็นสมควรสนับสนุนโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ส านักงานจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ
นั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา  ข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การพัฒนาโครงการวิจัยให้สมบูรณ์  และพิจารณาความเหมาะสมของค่าจ้างท าวิจัย 

(2) การท าสัญญาจ้างท าวิจัย   ให้ผู้รับจ้างวิจัยท าสัญญาจ้างท าวิจัยกับ
ส านักงานพร้อมเอกสารอื่น ๆ   แนบท้ายสัญญาตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

(3) การตรวจรับผลส าเร็จของงานวิจัย  ส านักงานจะจัดให้มีการตรวจรับ
ผลส าเร็จของงานวิจัยโดยคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการทุก 6 เดือน หรือตามเวลาที่ส านักงานก าหนดโดย
พิจารณาจากเอกสารรายงานการวิจัย  และ/หรือการตรวจเยี่ยมงานวิจัย  ณ  สถานที่ท าการวิจัย 
                                        การตรวจรับผลส าเร็จของงานให้หมายรวมถึง การประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการพิจารณาเกี่ยวกับการขอ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการวิจัยที่อนุมัติการจ้างแล้ว 
                   การรายงานผลส าเร็จของงานแต่ละครั้ง  ให้ผู้รับจ้างท าวิจัยรายงานตาม
แบบที่ส านักงานก าหนด 

(4) การเบิกจ่ายเงิน   ให้ส านักงานจ่ายเงินงวดแรกให้ผู้รับจ้างท าวิจัยได้ไม่
เกินร้อยละ 20  ของวงเงินที่ว่าจ้างในปีแรก  และจ่ายงวดต่อ ๆ ไปทุก 6 เดือน  หรือตาม เวลาที่
ส านักงานก าหนดในสัญญาจ้างท าวิจัย   ทั้งนี้ให้มีการตรวจรับผลส าเร็จของงานวิจัยตามงวดเงินก่อนการ
เบิกจ่ายงวดต่อไป  ยกเว้นงวดแรก 
                  ข้อ  10.  กรณีส านักงานให้ทุนอุดหนุนท าวิจัย    ให้น าแนวทางปฏิบัติตาม ข้อ 9.  มาใช้
โดยอนุโลม  เว้นแต่ผู้รับทุนท าวิจัยจะต้องท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานก าหนด 
                  ข้อ  11.   กรณีส านักงานท าวิจัยเอง   มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การพิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัย ส านักงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงิน
อุดหนุนแก่โครงการวิจัยที่เห็นสมควรสนับสนุนให้ท าวิจัยโดย     ค าแนะน าของคณะกรรมการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  



                                    ส านักงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ 

           (2)   การติดตามและประเมินผลการวิจัย  ส านักงานจะจัดให้มีการ 
ติดตามและประเมินผลการวิจัยทุก  6   เดือน   หรือตามเวลาที่ส านักงานก าหนด     โดย 
พิจารณาจากเอกสารรายงานการวิจัย  และ/หรือการตรวจเยี่ยมงานวิจัย  ณ  สถานที่ท าการวิจัย  โดย
คณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                      การติดตามและประเมินผลการวิจัย ให้หมายรวมถึง การประเมินรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และการ พิจารณาเกี่ยวกับการขอ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการวิจัยที่อนุมัติแล้ว 
                                  (3)    การเบิกจ่ายเงิน 
                                         (3.1)  ให้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยของแต่ละโครงการเป็นงวด  ๆ   
ทุก  6  เดือน   หรือตามเวลาที่ส านักงานก าหนด   ทั้งนี้ให้มีการประเมินผลรายงานความก้าวหน้าขอการ
ท าวิจัยตามงวดเงินก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดต่อไปยกเว้นงวดแรก 
                                         (3.2) การขอเบิกเงินอุดหนุนการท าวิจัยงวดต่อไปให้หัวหน้าโครงการวิจัย
ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน     พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานการจ่ายเงินด้วย 
                                         (3.3)    เมื่อการด าเนินงานวิจัยของโครงการสิ้นสุดแล้ว   หัวหน้า
โครงการวิจัยจะต้องส่งเงินที่เหลือจ่ายคืนส านักงานภายใน  60  วัน  นับจากวันสิ้นสุดโครงการหรือส่ง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือนับตั้งแต่วันที่ส านักงานแจ้งยุติการวิจัย 

หมวด  3 
แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

ในการให้รางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
 
                   ข้อ  12.   การจ่ายเงินเกี่ยวกับการให้รางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
ให้เป็นไปตามข้อ 2.     ของหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการท า 
วิจัยและการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแนบท้ายนี้  ส าหรับอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้เป็นไปตาม
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติหรือระเบียบส านักงานว่าด้วยการให้รางวัล นั้น ๆ 

 
หมวด  4 

แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
ในการด าเนนิงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

                   ข้อ  13.   การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยต่าง  ๆ ตามข้อ 3 (2)  มี
แนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
                                      (1)    การพิจารณาและอนุมัติให้ส านักงานเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติกิจกรรม
หรือโครงการและงบประมาณ 
                                 (2)    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการท าวิจัยและการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแนบท้ายนี้ 



                                  (3)    การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เว้นแต่การจัดซื้อวัสดุของผู้ด าเนินการวิจัยให้
ด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
                      ทั้งนี ้   ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  2544  เป็นต้นไป 
 
                                    ประกาศ  ณ วันที่   17   มกราคม  พ.ศ. 2544 
 
    (ลงชื่อ)       อ าพล    เสนาณรงค์ 
                         (นายอ าพล  เสนาณรงค์) 
                                              ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
    
 



 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 

เพื่อการท าวิจัยและการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
รายการ อัตรา 

1.  ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย 
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว  เช่น  ค่าจ้างผู้ช่วยท าวิจัย 

ค่าจ้างคนงาน   เจ้าหน้าที่ธุรการ   พนักงานพิมพ์ดีด   
เป็นต้น 
 
 
     1.2  ค่าตอบแทน 

(1) ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย    ให้เบิกจ่าย    
โดยใช้ระดับต าแหน่งของหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นหลัก 
ดังนี้ 

-  นักวิจัยอาวุโส หรือเทียบเท่า     
    ข้าราชการระดับ 10-11 
-  นักวิจัยระดับกลาง  หรือเทียบเท่า 
    ข้าราชการระดับ  7-9 
-  นักวิจัยระดับต้น  หรือเทียบเท่า 
    ข้าราชการระดับ  6  ลงมา 
 
 
 
 
 

 
 
              

 
- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ยกเว้น 

กรณีท่ีมีความจ าเป็นให้คณะกรรมการหรือคณะผู้
ตรวจสอบทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การนั้นพิจารณาให้เพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ  25 

 
  
 
 
 
-  ไม่เกินปีละ  150,000 บาทต่อโครงการ 
 
-  ไม่เกินปีละ  120,000 บาทต่อโครงการ 
 
-  ไม่เกินปีละ  80,000 บาทต่อโครงการ     
 
    กรณีท่ีผลงานวิจัยของโครงการนั้น ๆ ได้รับการ
ประเมินว่าอยู่ในระดับดีหรือดีมากและส่งรายงานการวิจัย
ตามก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมในอัตรา 
        - ไม่เกินร้อยละ  20  ส าหรับระดับดี 
        - ไม่เกินร้อยละ  50  ส าหรับระดับดีมาก 
ของค่าตอบแทนที่ได้รับในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ อัตรา 



                 (2)  ค่าตอบแทนอื่น ๆ  เช่น  ค่า-ตอบแทน
ผู้ให้ข้อมูล   ค่าตอบแทนที่ปรึกษา   เป็นต้น 
                 (3)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  นอกเวลา
ราชการ  แก่ผู้ช่วยท าวิจัย   คนงาน    เจ้าหน้าที่ธุรการ   
พนักงานพิมพ์ดีด ฯลฯ 
     1.3  ค่าใช้สอย 
          (1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ 
          (2)  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ   
     1.4  ค่าวัสดุ  เช่น  วัสดุส านักงาน  วัสด-ุ 
วิทยาศาสตร์  วัสดุไฟฟ้า  เป็นต้น 

1.5 ค่าครุภัณฑ์ 
     1.6  ค่าบริหารโครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย     
2.  การให้รางวัลการวิจัย  และการประดิษฐ์     คิดค้น 
     2.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้พิจารณาเก่ียวกับ
รางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
              (1)  คณะกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าคณะละ 
3 คน  ที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
              (2)  คณะกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าคณะ
ละ  3 คน  ที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานวิจัยที่เสนอขอรับ
รางวัลผลงานวิจัย             

-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
   
-  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
 
 
-  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   
-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   
 
 
 
   
  15,000 บาทต่อการประเมินนักวิจัย  1  ราย  
 
 
   ผลงานละ  10,500  บาท 
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รายการ อัตรา 
          (3)  คณะกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าคณะละ 
3 คน  ที่ท าหน้าที่ประเมินวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ 
          (4)  คณะกรรมการ  จ านวนไม่น้อยกว่าคณะละ 
3 คน  ที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานที่เสนอขอรับรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
   2.2  ค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เสนอขอรับรางวัล 
           (1)   ค่าตอบแทนผู้น าผลงานประดิษฐ์ 
คิดค้นมาแสดงนิทรรศการ  ผลงานละ  2  คน 
           (2)  ค่ายานพาหนะขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เสนอผลงาน    เพ่ือขอรับรางวัลผลงาน  ประดิษฐ์
คิดค้นมายังสถานที่จัดนิทรรศการ 
             -  ผู้เสนอผลงานที่อยู่กรุงเทพฯ 
 
             -  ผู้เสนอผลงานที่อยู่ต่างจังหวัด 
 
           (3)  ค่าท่ีพักส าหรับผู้เสนอผลงานที่มา 
จากต่างจังหวัด 

(4) ค่าจัดท าโปสเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นส าหรับนิทรรศการ 
    2.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบรางวัล  และ 
การจัดนิทรรศการ 
    2.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับการประเมินการตัดสิน
รางวัลการวิจัย   การประดิษฐ์คิดค้นรวมทั้ง 
การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์”  ที่มิได้ระบุไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลงานละ  9,000  บาท 
 
 
  ผลงานละ  5,000 บาท 
 
 
 
    300 บาทต่อวันต่อคน 
 
   
 
 
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินผลงานละ  2,000 บาท 
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินผลงานละ  15,000 บาท   
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินผลงานละ  1,000 บาทต่อวัน  
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินผลงานละ  2,000  บาท 
โดยไม่ต้องแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 
-  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  
-  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 

รายการ อัตรา 
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3.  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
     3.1  ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาโครงการวิจัย         
            (1)  ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย
เบื้องต้น  (Inception  Report)   
            (2)  การพัฒนาโครงการวิจัย   
            (3)  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  
            (4)  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
     3.2  ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาชุดโครงการ 
วิจัยหรือแผนงานวิจัย 
             (1)  การพัฒนาชดุโครงการ/แผนงานวิจยั 
            (2) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย   
            (3) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
 
     3.3  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและแผนการ
วิจัย   การติดตามและประเมินผลและการด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามเงื่อนไขท่ี
ส านักงานก าหนด 
     3.4  ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบ- 
หมายหรือแต่งตั้งจากส านักงานให้ท าหน้าที่ 
บรรณาธิกร    เพ่ือตรวจและขัดเกลาภาษาของรายงาน
การวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ 
 

 
 
  800 บาทต่อโครงการต่อคน   
 
  ไม่เกิน  5,000 บาทต่อโครงการ    
  800 บาทต่อครั้งต่อคน 
  2,500 บาทต่อโครงการต่อคน 
  
 
ไม่เกิน  15,000  บาทต่อชุดโครงการ/แผนงานวิจัย 
 ไม่เกิน  15,000  บาทต่อชุดโครงการ/แผนงานวิจยั  
 ไม่เกิน  30,000  บาทต่อชุดโครงการ/แผนงานวิจยั 
  
ไม่เกินวันละ  4,000 บาทต่อคน 
   
   
 
 
 
 ไม่เกิน  2,500 บาทต่อเรื่องต่อคน 
 
 
 

รายการ อัตรา 
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     3.5  ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาให้ความเห็นทาง
วิชาการของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ   
เกี่ยวกับการวิจัย  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
รางวัลการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
     3.6  ค่าใช้จ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้
ความเห็นทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย   
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รางวัลการวิจัยและ
การประดิษฐ์คิดค้น 
     3.7   ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนา 

เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง หั ว ข้ อ กา รวิ จั ย  ข้ อมู ล 
ข้อสนเทศ   แนวทางในการจัดท านโยบายและแผนการ
วิจัย   การเสนอรายงานที่เก่ียวกับการวิจัย ฯลฯ 
            (1)  ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยายหรือ
อภิปราย   
            (2)  ค่าตอบแทนในการจัดท าเอกสาร   
ประกอบการบรรยายหรืออภิปราย 
 
 
 
 
 
     3.8  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ    การใช้จ่ายเงินในการติดต่อร่วมมือ
ประสานงานวิจัย   การรับรองและแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี้ 

1,000 บาทต่อครั้งต่อคน 
 
 
 
 1,000  บาทต่อครั้งต่อคน 
 
 
    
 
 
 
 
   ชั่วโมงละ  1,200 บาท 
 
- เรื่องละ 2,000 บาท หรือเรื่องละ  1,000 บาท 
ส าหรับเอกสารที่เคยจ่ายค่าตอบแทนไปแล้วแต่ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ลักษณะของเอกสารที่จะได้รับค่าตอบแทนต้องมีเนื้อหา
สอดคล้องตรงกับหัวข้อที่บรรยาย/อภิปราย   ซึ่งมีความ
ยาวเรื่องละไม่น้อยกว่า  
5-10 หน้าพิมพ์  (กระดาษ A4) 
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รายการ อัตรา 
    3.8.1  ค่าใช้สอยส าหรับฝ่ายไทย 
             (1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 

 
- ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 
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             (2)  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ ยกเว้น  (1)  เช่น   
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นต้น 
    3.8.2  ค่าใช้สอยส าหรับฝ่ายต่างประเทศ 
             (1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
                   (1.1) นักวิจัยอาวุโสหรือผู้บริหารที่ 
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
                   (1.2) นักวิจัย 
             (2)  ค่าท่ีพัก 
                   (2.1) นักวิจัยอาวุโสหรือผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
                  (2.2) นักวิจัย 
            (3)  ค่าพาหนะ  และอ่ืน ๆ  
    3.8.3  ค่ารับรอง  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรบัรอง
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ    เกี่ยวกับการรับรองนักวิจัยอาวุโส  
หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนักวิจัยทั้งฝ่าย
ต่างประเทศและฝ่ายไทย                 
            (1) ค่าเลี้ยงรับรอง  
 
 

การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม 
- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
 
 
   1,350  บาทต่อวันต่อคน     
 
   900  บาทต่อวันต่อคน 
 
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน  4,000 บาทต่อวันต่อคน 
    
-  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน  2,800 บาทต่อวันต่อคน 
- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
 
 
 
-  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือ ตามท่ี
จ่ายจริง 
 



รายการ อัตรา 
           (2)  ค่าของขวัญให้ฝ่ายต่างประเทศ 
           (3)  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการรับรอง 
        3.8.4  ค่าวัสดุ  เช่น  วัสดสุ านักงาน  วัสดุโฆษณา และ
เผยแพร่    เป็นต้น 
       3.8.5  ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   เป็นต้น         
    3.9  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย 
 
 
 
 
 
    3.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน
โครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ได้แก่  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  และ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 
    3.11  ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ    ในการด าเนินการ  ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย 
    3.12  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
อ่ืนใดที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น   เช่น   การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวิจัย     การด าเนินงาน   เผยแพร่
ผลการวิจัย   เป็นต้น 

- ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
- ตามท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 
- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ.2534  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ยกเว้นกรณีมี 
ความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายนอกเหนือระเบียบก าหนดให้ขอ
อนุมัติคณะกรรมการบริหาร -  สภาวิจัยแห่งชาติเป็นกรณี
ไป 
- ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง     ยกเว้น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในทาง
วิชาการท่ีมิใช่ข้าราชการให้เบิกจ่ายได้เทียบเท่ากับ
ข้าราชการระดับ 9  ขึ้นไป 
- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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