
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 

ของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

***************************************************** 

 โดยที ่ เป นการสมควรให มีประกาศคณะกรรมการส งเสร ิมว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม  
เร ื ่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบว ิจัย 
และนวัตกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 เพ่ือใหหนวยงานวิจัยในระบบวิจัยและนวัตกรรมจัดทำคำของบประมาณ
และใชจายเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหนวยรับงบประมาณ (Fundamental 
Fund) ท่ีไดรับ สามารถบริหารจัดการงบประมาณเปนไปดวยความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

 อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 41 (4) และ (16) แห งพระราชบ ัญญัต ิสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2562 ประกอบขอ 11 ของระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงมีมติเมื ่อคราวประชุม 
ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 ใหกำหนดประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี ้เร ียกวา “ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม  
เรื ่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัย 
และนวัตกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564” 

 ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ 3 ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 “กสว.” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 “สกสว.” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 “หนวยรับงบประมาณ” หมายความวา สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ หรือ
หนวยงานภาคเอกชน หรือมูลนิธิและองคกรการกุศลที ่ไมแสวงหาผลกำไรในระบบวิจัยและนวัตกรรม  
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อหนวยงานที่อาจยื่นคำขอ
งบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ที่ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหนวยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) จากกองทุน 
 “งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน” หมายความวา เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีกองทุนจัดสรรใหแกหนวย
รับงบประมาณ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งในดานการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ใหแกหนวยรับงบประมาณตามพันธกิจ หนาที่และอำนาจของหนวยงานนั้น และใหหมายความ
รวมถึงงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ดวย   
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 “แผนงาน” หมายความวา แผนดำเนินงานซึ่งระบุโครงการตาง ๆ ที่จะดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์สำคัญตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับแกหนวยรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
งานมูลฐานตามพันธกิจของหนวยรับงบประมาณ (Fundamental Fund)  

 ขอ 5 ใหผู อำนวยการเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ใหผูอำนวยการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  
 ในกรณีมีเหตุผลความจำเปนอยางยิ่ง กสว. อาจมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จำนวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู ใหงดใชประกาศนี้ได  

 ขอ 6 ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณใดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตาม 
พันธกิจของหนวยรับงบประมาณ (Fundamental Fund) มีเหตุผลและความจำเปนอยางยิ่งที่จะขอยกเวน 
การปฏิบัติตามประกาศนี้บางสวน ใหหนวยรับงบประมาณนั้นทำหนังสือชี ้แจงแสดงเหตุผลตอ สกสว.  
เพ่ือเสนอตอ กสว. พิจารณาอนุมัติใหยกเวนไดเปนรายกรณี 

 

หมวด 1 
การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหนวยรับงบประมาณ 

(Fundamental Fund) 
 

 ขอ 7 การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน นอกจากตองเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑการจัดทำคำของบประมาณ
และการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม  
แลวตองดำเนินการตามประกาศนี้ดวย 

 ขอ 8 คำของบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานมูลฐานแตละปตองเสนอมาพรอมสิ่งตอไปนี้  
 (1) แผนงานหาป ซ่ึงกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญเม่ือครบหาป 
 (2) แผนงานรายป ซ่ึงกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการแตละโครงการเปนรายป 

 ขอ 9 หนวยร ับงบประมาณไมอาจทำคำของบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานมูลฐาน สำหรับ 
รายจายประจำ รายจายตามภารกิจของหนวยงาน คาบำรุงสถาบัน (overhead) และคาบริหารจัดการ 
ของหนวยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากกองทุน 

 ขอ 10 กรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไดรับการสนับสนุนงบประมาณสาธารณูปโภคจากรายจายประจำ
จากสำนักงบประมาณ แตงบประมาณนั้นไมครอบคลุมคาสาธารณูปโภคตามแผนงานท่ีเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณจากกองทุน หนวยรับงบประมาณอาจขอรับจัดสรรงบประมาณคาสาธารณูปโภคสำหรับ 
แผนงานนั้น โดยจะตองระบุงบประมาณดังกลาวในแผนงานหรือโครงการที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้ งบประมาณ 
ท่ีเสนอขอรวมแลวตองไมเกินรอยละหนึ่งของงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหนวยรับงบประมาณ 

 ขอ 11 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอของบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งและธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดไมเกินรอยละหา 
ของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหนวยรับงบประมาณแตไมเกินหาลานบาท ประกอบดวย
คาใชจายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
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 (1) คาใชจายในการพัฒนาแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 (2) คาใช จ ายในการติดตามโครงการ และติดตามผลผลิตของแผนงานและโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 (3) คาใช จ ายการประเมินผลลัพธและผลกระทบของแผนงานและโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร  
วิจัยและนวัตกรรม 
 (4) คาใชจายในการเผยแพร ผลักดันและเรงรัดการนำผลงานวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม  
ไปใชประโยชน 
 (5) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปนผูบริหารแผนงานและโครงการ เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของกระบวนการบริหารงานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของหนวยรับงบประมาณ 
 ทั้งนี้ หนวยรับงบประมาณตองจัดทำเปนแผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการ  
โดยมีโครงการหรือกิจกรรม พรอมท้ังตองระบุรายละเอียดงบประมาณท่ีชัดเจนเหมาะสม 

ขอ 12 คำของบประมาณสำหรับคาจางท่ีปรึกษา คาจางนักวิจัยรวมโครงการและคาจางผูชวยนักวิจัย 
รวมกันแลวตองไมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรวมของแผนงาน  

 ขอ 13 กองทุนจะจัดสรรเงินงบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานมูลฐานเปนรายป โดยพิจารณา 
จากแผนงานตามขอ 8  

 ขอ 14 ใหหนวยรับงบประมาณเปดบัญชีธนาคารตามท่ี สกสว. กำหนดเพ่ือรับการจดัสรรงบประมาณ
ตามประกาศนี้ 

 ขอ 15 หนวยรับงบประมาณตองใชจายงบประมาณที ่ไดร ับจัดสรรจากกองทุนเพื ่อสนับสนุน 
งานม ูลฐาน เพ ื ่อดำเน ินแผนงานและโครงการด านพัฒนาว ิทยาศาสตร   ว ิจ ัยและนว ัตกรรมของ 
หนวยรับงบประมาณ โดยจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดังกลาวไปดำเนินการนอกแผนงาน
หรือใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการแทนมิได  
 หัวหนาโครงการและผูดำเนินโครงการตองเปนบุคลากรประจำของหนวยรับงบประมาณ แตหนวยรับ
งบประมาณอาจจางนักวิจัยรวมโครงการและผูชวยวิจัยเพ่ิมเติมได 
 ในกรณีที่มีความจำเปนอยางยิ่ง หนวยรับงบประมาณอาจขอยกเวนการปฏิบัติตามขอนี้ตอ สกสว.  
ไดเปนรายกรณี 

 

หมวด 2  
คาใชจายท่ีอาจเสนอในคำของบประมาณ  

 

สวนท่ี 1 คาใชจายในการดำเนินงาน  
(คาจาง คาใชสอย คาวัสดุ และคาอ่ืนๆ) 

 ขอ 16 คาใชจายในการจางท่ีปรึกษา ใหเสนอคำขอรับงบประมาณไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) หนวยรับงบประมาณอาจจางไดเฉพาะบุคคลภายนอกหนวยรับงบประมาณเทานั้นและที่ปรึกษา
ตองไมเปนผูดำเนินการวิจัย 
 (2) การจางที่ปรึกษาจะทำไดเมื่อมีความจำเปนที่ตองไดรับคำปรึกษาดานเทคนิค วิชาการ ในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ โดยท่ีปรึกษาตองมีประสบการณและคุณวุฒิท่ีเหมาะสม 
 (3) อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังและใหคิดจายเปนรายบุคคล 
ตอวันและเวลาทำงาน (man-day) ตามงานท่ีทำจริง 
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 ขอ 17 ในกรณีที่จำเปนและสมควร หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจาง
นักวิจัยรวมโครงการและผูชวยนักวิจัยไดจากบุคคลภายนอกหนวยรับงบประมาณ โดยมีอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา ตอคน ตอเดือน ดังนี้ 

ระดับ ปริญญาเอก   อัตราคาจางไมเกิน สามหม่ืนบาทถวน 
ระดับ ปริญญาโท   อัตราคาจางไมเกิน สองหม่ืนหาพันบาทถวน 
ระดับ ปริญญาตร ี   อัตราคาจางไมเกิน หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราคาจางไมเกิน หนึ่งหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อัตราคาจางไมเกิน หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน 
ระดับ ต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราคาจางไมเกิน เกาพันบาทถวน  
ท้ังนี้การจางนักวิจัยรวมโครงการและผูชวยนักวิจัย ระดับต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถจางได

เปนรายวัน โดยคาจางตองไมเกินคาจางข้ันต่ำตอวันตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ในกรณีท่ีนักวิจัยรวมโครงการหรือผูชวยนักวิจัยมีประสบการณมาแลว ใหคิดประสบการณเพ่ิมจากอัตรา

เงินเดือนตามวรรคหนึ่งไดตามความเหมาะสม 

 ขอ 18 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาตอบแทนวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ
ในการอบรมได ในอัตราไมเกินหนึ่งพันสองรอยบาทถวนตอชั่วโมง 

 ขอ 19 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาปฏิบัติงานลวงเวลาได โดยใหใช
อัตราดังตอไปนี้ 
 (1) วันทำการปกติ ชั่วโมงละหาสิบบาทถวน ไมเกินวันละสี่ชั่วโมง 
 (2) วันหยุดราชการ ชั่วโมงละหกสิบบาทถวน ไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง 

 ขอ 20 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาใชจายในการเดินทางเพื่อทำวิจัย
ภายในราชอาณาจักรเพ่ือการดำเนินการตามแผนงานและโครงการดานพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากกองทุน โดยใหใชอัตราดังตอไปนี้ 
 (1) คาพาหนะและคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
  (ก) คาเหมาจายรถจักรยานยนต ไมเกินสี่บาทตอกิโลเมตร 
  (ข) คาเหมาจายรถยนต ไมเกินหกบาทตอกิโลเมตร 
  (ค) คาเชารถตูโดยสารพรอมคนขับ ไมเกินสองพันบาทตอวัน สำหรับคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
ใหเสนอขอรับงบประมาณไดตามความเหมาะสม  
  (ง) คาโดยสารแท็กซ่ี ใหเสนอขอรับงบประมาณไดตามความเหมาะสม 
  (จ) คาโดยสารเครื ่องบิน ใหเสนอขอรับงบประมาณไดตามความเหมาะสม สำหรับการ
เดินทางในชั้นประหยัด  
 (2) คาท่ีพักไมเกินคืนละสองพันบาทถวนตอคน  
 (3) คาอาหารในการจัดประชุมหรืออบรมไมเกินหนึ่งพันบาท ตอคน ตอวัน 
 (4) คาเบี้ยเลี้ยงวันละไมเกินสี่รอยบาทถวน ในกรณีท่ีมีการเลี้ยงอาหาร หามมิใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง ท้ังนี้ 
ไมอาจเสนอขอรับงบประมาณคาเบี้ยเลี้ยงใหบุคลากรท่ีไดรับคาจางเปนรายเดือนจากโครงการได  
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 ขอ 21 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาใชจายในการเดินทางไป
ตางประเทศ เพ่ือการดำเนินการตามแผนงานและโครงการดานพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมซ่ึงไดรับ
การสนับสนุนจากกองทุน ตามอัตราดังตอไปนี้  
 (1) คาพาหนะและคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
  (ก) คาพาหนะและคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางในตางประเทศ ใหเสนอขอรับ
งบประมาณได โดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม  
  (ข) คาโดยสารเครื่องบิน ใหเสนอขอรับงบประมาณไดตามความเหมาะสมสำหรับการเดินทาง
ในชั้นประหยัด  
 (2) คาท่ีพักมีอัตรา ตามกลุมประเทศบัญชีแนบทายประกาศ ดังตอไปนี้ 
  (ก) กลุมประเทศ ก ไมเกินคืนละเจ็ดพันหารอยบาทถวนตอคน 
  (ข) กลุมประเทศ ข ไมเกินคืนละหาพันบาทถวนตอคน 
  (ค) กลุมประเทศ ค ไมเกินคืนละสามพันหารอยบาทถวนตอคน 
  (ง) กลุมประเทศ ง อาจเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละสี่สิบจากกลุมประเทศ ก แตไมเกินคืนละ 
หนึ่งหม่ืนหารอยบาทถวนตอคน 
  (จ) กลุมประเทศ จ อาจเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละยี่สิบหาจากกลุมประเทศ ก แตไมเกินคืนละ
เกาพันสามรอยเจ็ดสิบหาบาทถวนตอคน 
 (3) คาเบี้ยเลี้ยงวันละไมเกินสองพันหารอยบาทถวน ในกรณีท่ีมีการเลี้ยงอาหาร หามมิใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง 

 ขอ 22 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาประกันภัย ในกรณีการดำเนิน
โครงการในพื้นที่เสี ่ยงภัย ไดแก จังหวัดชายแดนภาคใต หรือพื้นที่ที ่มีการระบาดของโรคระบาดสูงตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ หรือในพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืน ๆ ได ตามความจำเปนและความเหมาะสม 

 ขอ 23 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาซอมแซมครุภัณฑ คาปรับปรุง
ครุภัณฑและสอบเทียบเครื ่องมือได แตไมเกินรอยละสิบของงบประมาณแผนงานหรือโครงการ เวนแต 
เปนโครงการท่ีตองการพัฒนาหรืออัพเกรด (upgrade) เครื่องมือท่ีตองใชตามพันธกิจของหนวยรับงบประมาณ
โดยเฉพาะ ใหสามารถเสนอวงเงินไดไมเกินรอยละยี่สิบของงบประมาณโครงการ  
 ทั้งนี ้ คาซอมแซมครุภัณฑ คาปรับปรุงครุภัณฑและสอบเทียบเครื ่องมือตามวรรคหนึ่งรวมแลว 
ตองไมเกินรอยละสิบของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหนวยรับงบประมาณ และเมื่อรวม
งบประมาณในคาครุภัณฑ คาซอมแซมครุภัณฑและสอบเทียบเครื่องมือแลว ตองไมเกินรอยละยี่สิบของวงเงิน
งบประมาณรวมตามคำของบประมาณของหนวยรับงบประมาณ 

 ขอ 24 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับคาใชสอยอื่น ทั้งนี้ ใหพิจารณา 
ตามความเหมาะสมและใหคำนึงถึงความคุมคา 

 ขอ 25 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซ้ือวัสดุรวมถึงรายจายท่ีตองชำระ
พรอมกับคาวัสดุ คาขนสง คาภาษี สำหรับวัสดุที่จัดซื้อภายใตโครงการดวยไดตามความจำเปน เหมาะสมและ
ประหยัด  

 ขอ 26 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เพื่อนำไปพัฒนา
หรือสรางเปนเครื่องตนแบบได ทั้งนี้ ใหหนวยรับงบประมาณรายงานเครื่องตนแบบดังกลาวเปนครุภัณฑ 
ของโครงการในระบบขอมูลสารสนเทศท่ี สกสว. กำหนดไวเม่ือโครงการเสร็จสิ้น 
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 ขอ 27 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร 
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือคาลิขสิทธิ ์โปรแกรมคอมพิวเตอรได ทั ้งนี ้ จะตองเปนไปเพื ่อการดำเนินการ 
ตามแผนงานและโครงการที ่เกี ่ยวของกับระบบการคำนวณขั ้นสูง การวิเคราะหหรือการจัดการขอมูล
สารสนเทศท่ีมีปริมาณมากเทานั้น  

ขอ 28 การเสนอขอรับงบประมาณเพื่อการอื่นใดที่มิไดระบุในประกาศนี้ ใหหนวยรับงบประมาณ
อางอิงตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป 
ของสำนักงบประมาณ 

สวนท่ี 2  
คาใชจายดานครุภัณฑ  

 ขอ 29 หนวยรับงบประมาณอาจเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื ้อครุภัณฑและเครื ่องมือ 
อุปกรณได โดยหนวยรับงบประมาณจะตองแสดงรายละเอียดถึงความจำเปน พรอมท้ังแจงเหตุผลในการเสนอ
ขอรับงบประมาณตอ สกสว.  

 ขอ 30 การเสนอขอรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนโครงการ ตองไมเกินรอยละยี่สิบ
ของงบประมาณแตละโครงการ และไมเกินรอยละยี ่สิบของวงเงินงบประมาณรวมตามคำของบประมาณ 
ของหนวยรับงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ตองแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ เหตุผลและความจำเปนที่ตองใชครุภัณฑนั้น และตองแนบใบ
เสนอราคาครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจางอยางนอยสามรายมาพรอมกับคำของบประมาณดวย 
 (2) กรณีครุภัณฑหรือโครงสรางพื้นฐานที่มีมูลคาสูงเกินกวายี่สิบลานบาท หนวยรับงบประมาณตอง
วิเคราะหผลตอบแทน ความคุมคาและความสอดคลองกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของกองทุน 
รวมถึงสำรวจและวิเคราะหความซ้ำซอนกับครุภ ัณฑหรือโครงสรางพื ้นฐานของหนวยงานอื ่น และ 
เสนอแผนการจัดสรรการใชครุภัณฑหรือโครงสรางพื ้นฐานรวมกันระหวางหนวยรับงบประมาณและ 
หนวยงานอ่ืนมาพรอมกับคำของบประมาณเพ่ือเสนอตอ กสว. พิจารณา 
  

หมวด 3 
การบริหารงบประมาณของแผนงานและโครงการท่ีไดรับการจัดสรรจากกองทุน 

 

 ขอ 31 การใชจายเงินอุดหนุนที ่หนวยรับงบประมาณไดรับจัดสรรจากกองทุน ใหเปนไปตามท่ี 
ทำคำของบประมาณและประกาศนี้ เวนแตหนวยรับงบประมาณมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือกฎอ่ืน 
ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับกำหนดการใชจายเงินของหนวยรับงบประมาณไวเปนการเฉพาะแลว  
ก็ใหดำเนินการใชจายไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นนั้นโดยมิใหนำประกาศนี้ไปใชบังคับ  
เวนแต เงินบำรุงสถาบัน (overhead) การจางที่ปรึกษาและการจางนักวิจัยภายในหนวยงานที่เปนบุคลากร
ประจำ ตองดำเนินการตามประกาศนี้  
 ในกรณีท่ีอัตราคาใชจายที่กำหนดในระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือกฎอื่นที่ใชบังคับแกหนวยรับ
งบประมาณตามวรรคหนึ่งมีอัตราต่ำกวาอัตราคาใชจายท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ ใหใชอัตราตามประกาศนี้ 

 ขอ 32 กอนการเบิกจายเงินอุดหนุนท่ีไดรับจัดสรรจากกองทุน ใหหนวยรับงบประมาณจัดทำประกาศ
การบริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ไดรับอุดหนุนโดยประกาศดังกลาวตองระบุเปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานและโครงการแตละโครงการ โดยแยกงบประมาณเปนหมวด 
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 ประกาศดังกลาวใหเผยแพรใหทราบเปนการทั่วไปในสื่ออิเล็กทรอนิกสของหนวยรับงบประมาณและ
แจงให สกสว. ทราบ 

 ขอ 33 การจัดซื ้อจัดจางเพื ่อใหมาซึ ่งครุภัณฑโดยงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนตอง
ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือ จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ขอ 34 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณใดจัดหาครุภัณฑตามแผนงานและโครงการแลว ใหหนวยงาน
นั้นบันทึกขอมูลครุภัณฑที่ไดมีการจัดหาแลวลงในระบบสารสนเทศที่ สกสว. กำหนด เพื่อการติดตามและ 
การใชประโยชนครุภัณฑการวิจัยของประเทศ 

 ขอ 35 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ กรรมสิทธิ์
ในครุภัณฑโครงการใหเปนของหนวยรับงบประมาณเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ในระหวางการดำเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการใหถือวาหนวยรับงบประมาณเปนผูครอบครอง บำรุงรักษา ใชประโยชนและเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการใชครุภัณฑนั้นได  
 ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณมีความจำเปนตองมีกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑในระหวางการดำเนินงาน 
ตามแผนงานหรือโครงการ ใหหนวยรับงบประมาณทำหนังสือแสดงเหตุผลความจำเปนเสนอตอ กสว.  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ในกรณีที่มีการยกเลิกแผนงานหรือโครงการ กรรมสิทธิ์ของครุภัณฑในโครงการใหเปนไปตามที่ กสว.
กำหนด หากหนวยรับงบประมาณประสงคจะไดรับกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ ใหหนวยรับงบประมาณทำหนังสือ
แสดงเหตุผลความจำเปนเสนอตอ กสว. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 36 หนวยรับงบประมาณอาจดำเนินการปรับงบประมาณไดโดยตองไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
และผลผลิตท่ีไดมีการกำหนดไวในคำรับรองท่ีทำไวกับ สกสว. ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) การปรับงบประมาณขามหมวดภายใตโครงการ ใหหัวหนาโครงการเสนอตอหัวหนาหนวยรับ
งบประมาณตนสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (2) การปรับงบประมาณขามโครงการแตอยูในแผนงานเดียวกันหรือการปรับงบประมาณขามแผนงาน 
ใหหัวหนาแผนงานหรือโครงการเสนอตอหัวหนาหนวยรับงบประมาณตนสังกัดเพื่อพิจารณาอนุมัติและแจงตอ 
สกสว. ทราบ 
 (3) การนำเงินอุดหนุนไปใชในโครงการหรือแผนงานนอกเหนือจากที ่ไดรับจัดสรรจากกองทุน 
จะกระทำมิได 
 (4) การปรับเพ่ิมคาครุภัณฑ จะทำไดเม่ือไดรับอนุมัติจาก กสว.  
 (5) การปรับเพ่ิมคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ จะกระทำมิไดเวนแตไดรับอนุมัติจาก กสว. 
 (6) การปรับเพ่ิมคาใชจายหมวดคาตอบแทนสำหรับนักวิจัย ผูชวยนักวิจัยและท่ีปรึกษา จะปรับเพ่ิมได
ไมเกินจำนวนตามท่ีกำหนดไวในขอ 12 โดยตองไดรับอนุมัติจาก สกสว. 
  

หมวด 4  
การรายงาน การคืนเงินเหลือจาย และการยกเลิกแผนงานหรือโครงการ 

 

 ขอ 37 หนวยรับงบประมาณตองสงรายงานการเงินที่แสดงขอมูลทางการเงินไดอยางถูกตอง ทันกาล 
ในระบบสารสนเทศที่ สกสว. กำหนด เพื่อใหทราบสถานะการเงินของแผนงานและโครงการที ่หนวยรับ
งบประมาณไดรับการจัดสรรจากกองทุน 
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บัญชีแนบทาย 
กลุมประเทศ 

 

กลุมประเทศ ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง 
 ๑. แคนาดา     ๒๘. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย    ๒๙. สาธารณรัฐตุรกี  
 ๓. สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)   ๓๐. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๔. เติรกเมนิสถาน    ๓๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๕. นิวซีแลนด     ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา   ๓๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต 
 ๗. รัฐเอกราชปาปวนิวกินี    ๓๔. สาธารณรัฐเปรู 
 ๘. มาเลเซีย     ๓๕. สาธารณรัฐโปแลนด 
 ๙. ราชรัฐโมนาโก    ๓๖. สาธารณรัฐฟนแลนด 
 ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก    ๓๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา    ๓๘. สาธารณรัฐมอริเชียส 
 ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา   ๓๙. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก   ๔๐. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย   ๔๑. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   ๔๒. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก   ๔๓. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด   ๔๔. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน    ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 
 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน    ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๒๐. โรมาเนีย     ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล   ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 ๒๒. สาธารณรัฐเซอรเบีย     ๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 ๒๓. มอนเตเนโกร     ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 
 ๒๔. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส   ๕๑. ไอรแลนด 
 ๒๕. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)   ๕๒. ฮังการี 
 ๒๖. สาธารณรัฐโครเอเชีย    ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
 ๒๗. สาธารณรัฐชิลี    ๕๔. เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
       ประชาชนจีน 
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กลุมประเทศ ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส    ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๒. จอรเจีย     ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓. จาเมกา     ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 
 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม   ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
 ๕. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย    ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๖. ยูเครน     ๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
 ๗. รัฐกาตาร     ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 ๘. รัฐคูเวต     ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 
 ๙. ราชอาณาจักรบาหเรน    ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล     ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย   ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา    ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 ๑๓. สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน   ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   ๔๔. สาธารณรัฐมาลี  
 ๑๖. สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา  
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก    ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย   ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา    ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย    ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา 
 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร (ไอวอรี่โคสต)  ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 
 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา   ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ    ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา    ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน    ๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน   ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี    ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
 ๒๘. สาธารณรัฐชาด    ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว    ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
กลุมประเทศ ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืนๆ นอกจากท่ีกำหนดในประเภท ก. และประเภท ข. 
 
กลุมประเทศ ง. ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละส่ีสิบ  
ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง 
 ๑. ญี่ปุน      ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส    ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย    ๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
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กลุมประเทศ จ. ท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมข้ึนจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา  
ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง 
 ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม   ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
 ๒. ราชอาณาจักรสเปน    ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
 ๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี   ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 
 ๔. สหรัฐอเมริกา 




