สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พฤศจิกายน 2563

คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปนองคกรซึ่งกอตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิ จัยและนวัตกรรมของประเทศด าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสหวิทยาการ เพื่อสรางองคความรู พัฒนา
นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให
เกิดการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน
คูมือการจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนการวิจัยแบบ Fundamental Fund ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
โดยมุงหมายเพื่อใหหนวยรับงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รับทราบและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการขอตั้งงบประมาณสำหรับ Fundamental Fund ของกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเพื่อการวิจัยเปนไปอยางคุมคา เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ
หนวยรับงบประมาณสามารถติดตามการเบิกจายงบประมาณของโครงการไดเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรด
อานคูมือนี้โดยละเอียดกอน และเก็บคูมือนี้ไวใชประโยชนในกรณีที่ตองการในระหวางการจัดทำคำขอ
งบประมาณ และการดำเนินงานวิจัย และหากทานมีขอสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่
ภารกิจจัดสรรงบประมาณ เบอรโทรศัพท 0-2278-8252-60
ภารกิจจัดสรรงบประมาณ
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แนวทางในการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย Fundamental Fund

การจั ดสรรงบประมาณด า นวิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวั ต กรรม เพื่อสนับ สนุ น งานวิ จ ั ย แบบ
Fundamental Fund สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือโครงการวิจัยและ
นวั ต กรรมตามภารกิ จ หลั ก ของหน ว ยงาน ซึ่งมีว ัตถุป ระสงคเ พื่ อ เสริ มสร างศั กยภาพในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม และสามารถตอบสนองแนวนโยบายระดับชาติ รวมถึงการพั ฒ นา
บุ คลากรและโครงสร า งพื ้ น ฐาน การบริห ารจัดการงานวิจ ัย และนวัตกรรมที่มีป ระสิทธิภ าพ และมี
ธรรมาภิบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณโครงการวิจัย ดังนี้
1.1 งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแบบ Fundamental Fund ซึ่งหนวยรับงบประมาณ
ไดรับจัดสรรตรงจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดเปนงบประมาณประเภทเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย 1 ซึ่งถือเปนงบประมาณแผนดิน ดังนั้น การใชจายงบประมาณขอใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมและประหยัด
1.2 หนวยรับงบประมาณจะตองเปดบัญชีธนาคารเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
พื้นฐานจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยหามนำเงินฝากอื่นมาปะปนกับเงินใน
บัญชีนี้ เพื่อใหสามารถติดตามการใชจายงบประมาณประจำปตามแผนงาน/ โครงการที่ไดรับอนุมัติได
กรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความประสงคจะใชบัญชีของหนวยรับงบประมาณโดยตรง
ขอใหแจงมายัง สกสว. ทั้งนี้ บัญชีดังกลาวจะตองสามารถติดตามการใชจายงบประมาณประจำปตาม
แผนงาน/ โครงการที่ไดรับอนุมัติได
1.3 การดำเนินการเบิกจายงบประมาณเพื่อโครงการวิจัย ใหเปนไปตามระเบียบของหนวย
รับงบประมาณ กรณีที่หนวยรับงบประมาณยังไมมีระเบียบการใชจายงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย ใหใชจาย
งบประมาณตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
1.4 การเปลี่ยนแปลงวงเงินของแผนงานใหหนวยรับงบประมาณสามารถดำเนินการไดไม
เกิ น รอยละ 20 ของวงเงิ น งบประมาณแผนงานนั้ น ทั้งนี้ ตองไมเกิน 10 ลานบาท โดยการอนุมั ติ
เปลี ่ ย นแปลงวงเงิ น ให เ ป น ไปตามหลั กเกณฑและวิธ ีการของหนว ยรับ งบประมาณกำหนด และการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตองอยูในกรอบของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งไมกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน ทั้งนี้ หนวยรับงบประมาณตองแจงการเปลี่ยนแปลง
มายัง สกสว. ทุกกรณี
ในกรณีมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกวารอยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ
แผนงานนั้น หรือเกิน 10 ลานบาท หรือกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน ให
หนวยรับงบประมาณแจงเหตุผลความจำเปนตอ สกสว. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนตอไป
1.5 การเปลี ่ ย นแปลงวงเงิ น หมวดงบประมาณของโครงการที่ ไ ม ก ระทบต อ การบรรลุ
วัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หนวยรับงบประมาณสามารถดำเนินการไดแตทั้งนี้ตองไมเกิน
รอยละ 20 ของหมวดที่รับโอน ยกเวนการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน หมวดคา
ครุภัณฑ ตองขออนุมัติตอ สกสว. เปนกรณีไป
เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย หมายความวา เงินอุดหนุนทั่วไปที่กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดสรร
ใหแกหนวยรับงบประมาณ เพื่อดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ไม
รวมถึงคาตอบแทน (งบบุคลากรภาครัฐที่เปนคาจางประจำของหนวยงาน) คาสาธารณูปโภค และคาบริหารจัดการของ
หนวยรับงบประมาณ
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เกณฑการขอตั้งงบประมาณสำหรับโครงการวิจัย Fundamental Fund
รายการ

1. หมวดคาจาง
1.1 คาจางที่ปรึกษา

1.2 คาจางผูชวยนักวิจัย

อัตรา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)

ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยรับ
งบประมาณหรือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

1. คาจางใหไดเฉพาะบุคลากรภายนอกหนวยรับ
งบประมาณเทานั้น ไมสนับสนุนคาจางบุคลากร
ของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับเงินเดือนโดย
หนวยงานตนสังกัดอยูแลว
2. การจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความจำเปน
เหมาะสม และตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการที่สำคัญของโครงการ โดยพิจารณา
จากประสบการณการทำงาน และคุณวุฒิ
3. การจางที่ปรึกษาควรพิจารณาจายเปน
คน-วัน (Man-day) ตามงานที่ทำจริง เชน เมื่อไป
เยี่ยมโครงการ หรือมาประชุมรวมกับโครงการ
หรือเมื่อทำงานบางชิ้นใหกับโครงการสำเร็จ
4. อัตราคาจางที่ปรึกษา:
- หากหนวยรับงบประมาณมีระเบียบและวิธีจางที่
ปรึกษาและถือปฏิบัติอยูเปนปกติแลว ก็อาจใช
เกณฑเดียวกันนั้นในการจางที่ปรึกษาของโครงการ
ได
- หากหนวยรับงบประมาณยังไมมีวิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจนหรืออาจไมสะดวกในการปฏิบัติตาม
ใหพิจารณาจายตามอัตราคาจางที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง

ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยรับ
งบประมาณหรือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

1. คาจางใหไดเฉพาะบุคลากรภายนอกหนวยรับ
งบประมาณเทานั้น ไมสนับสนุนคาจางใหผูชวย
วิจัยของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับเงินเดือนโดย
หนวยงานตนสังกัดอยูแลว
2. การจางผูชวยวิจัยใหเปนไปตามความจำเปน
เหมาะสม
3. อัตราคาจางผูชวยวิจัย:
- หากหนวยรับงบประมาณมีระเบียบและวิธีจาง
เจาหนาที่และถือปฏิบัติอยูเปนปกติแลวก็อาจใช
เกณฑเดียวกันนั้นในการจางเจาหนาที่เพื่อเปน
ผูชวยในการทำวิจัยได
- หากหนวยรับงบประมาณยังไมมีวิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจนหรืออาจไมสะดวกในการปฏิบัติตาม
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รายการ

1.3 คาตอบแทนวิทยากร

2. หมวดคาใชสอย
2.1 คาใชจายในการ
เดินทางเพื่อทำวิจัย
ภายในประเทศ

2.2 คาใชจายในการ
เดินทางตางประเทศ

อัตรา

ใหเปนไปตามระเบียบของหนวยรับ
งบประมาณหรือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2.3 คาตอบแทนในการ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)

2.4 คาประกันภัย

ใหจายตามความจำเปนเหมาะสม

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
ใหพิจารณาจายตามอัตราเงินเดือนขาราชการตาม
วุฒิการศึกษา โดยอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
ป.เอก อัตราคาจาง 21,000 บาท
ป.โท อัตราคาจาง 17,500 บาท
ป.ตรี อัตราคาจาง 15,000 บาท
ปวส. อัตราคาจาง 11,500 บาท
ปวช. อัตราคาจาง 9,400 บาท
อัตราคาตอบแทนวิทยากรตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ดังนี้
- วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ ใหจายไมเกิน 600
บาทตอชั่วโมง
- วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐใหจายไมเกิน
1,200 บาทตอชั่วโมง
1. อัตราคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
2. รวมถึงคาพาหนะ คาที่พัก คาน้ำมันเชื้อเพลง
โดยใหระบุรายละเอียดของการเดินทาง เชน
เดินทางจากสถานที่ใด ระยะเวลาที่ใชในการ
เดินทาง จำนวนครั้งในการเดินทาง และจำนวนคน
เปนตน ทั้งนี้ตองเกี่ยวของกับการทำวิจัย
อัตราคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ คา
พาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การเดินทางไป
ตางประเทศจะตองเปนไปเพื่อการวิจัยในโครงการ
เทานั้น ไมรวมถึงคานำเสนอผลงานวิจัยใน
ตางประเทศ
- วันทำการปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท ไมเกินวันละ 4
ชั่วโมง
- วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 60 บาท ไมเกินวันละ
7 ชัว่ โมง
กรณีการวิจัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต หรือในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ใหพิจารณาความ
จำเปนเปนรายกรณี
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รายการ
อัตรา
2.5 คาใชสอยอื่น เชน
ใหจายตามความจำเปนเหมาะสม
คาจางเหมาบริการ คาแรง
เงินประกันสังคม คาถาย
เอกสาร คาจัดทำรูปเลม
รายงาน คาธรรมเนียมการ
ตีพิมพ (page charge/
open access)
3. หมวดคาวัสดุ
ใหจายตามความจำเปนเหมาะสม โดย
อางอิงการแบงประเภทวัสดุของสำนัก
งบประมาณ

4. หมวดคาครุภัณฑ

ไมสนับสนุนคาครุภัณฑ ยกเวนมีความ
จำเปนตองจัดซื้อ เนื่องจากจะไมสามารถ
ดำเนินการวิจัยได ซึ่งหนวยงานตองชี้แจง
เหตุผลตอ สกสว. เพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ (เงื่อนไข)
ใหจายตามความจำเปนเหมาะสม

1. ใหจายไดตามความจำเปนเหมาะสมโดยแบง
ประเภทวัสดุตามสำนักงบประมาณ
2. คาวัสดุใหรวมถึงคาขนสง คาภาษี สำหรับวัสดุที่
จัดซื้อภายใตโครงการวิจัยดวย
3. เงื่อนไขเฉพาะการใชจายงบประมาณในหมวด
คาวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน เฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีความ
จำเปนตองจัดหาสำหรับโครงการวิจัยเทานั้น
- วัสดุสิ้นเปลืองใหแจกแจงรายการวัสดุที่คาดวาจะ
จัดซื้อดวย
- วัสดุคอมพิวเตอร ตองมีราคาตอหนวยต่ำกวา
20,000 บาท และไมเปนวัสดุสำหรับการประกอบ
เปนเครื่องคอมพิวเตอร
ใหอางอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนัก
งบประมาณ

ทั้งนี้ งบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำหรับ Fundamental
Fund ไมสนับสนุนงบประมาณซึ่งเปนงบประมาณรายจายประจำและรายจายตามภารกิจของหนวยงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 17(1) 2 ดังตอไปนี้
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มาตรา 17 ใหหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่จะของบประมาณจัดทำคำของบประมาณ ดังตอไปนี้
(1) คำของบประมาณรายจายประจำและรายจายตามภารกิจของหนวยงานที่มิใชโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอสำนักงบประมาณไดโดยตรงและใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให
หนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแตละหนวย
(2) คำของบประมาณเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใหเสนอตอ กสว. ตาม
หลักเกณฑที่ กสว. กำหนด และให กสว. พิจารณาคำขอและผลการดำเนินการของหนวยงานแตละหนวยในปที่ผานมา
ประกอบการจัดสรรเงินกองทุนใหเปนงบประมาณของหนวยงานนั้น
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1. คาตอบแทนและคาจางนักวิจัย ที่ปรึกษา หรือบุคลากร ของหนวยรับงบประมาณที่ไดรับ
เงินเดือนประจำจากหนวยรับงบประมาณอยูแลว
2. ค า ใช จ  า ยสำหรั บ การจั ด อบรม/ สั ม มนา ยกเว น การดำเนิ น งานดั ง กล า วอยู  ใ น
กระบวนการวิจัยของโครงการ เชน การจัดอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี การจัดสัมมนาระดมความคิด
ฯลฯ
3. คาที่ดิน และสิ่งกอสราง รวมถึงคาปรับปรุงอาคาร หองปฏิบัติการ
4. คาโครงสรางพื้นฐาน และครุภัณฑขนาดใหญ
5. คาซอมบำรุง และคาซอมแซมครุภัณฑ
6. คาครุภัณฑสำนักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตู คอมพิวเตอร และครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชใน
สำนักงาน เปนตน เนื่องจากครุภัณฑดังกลาวควรตองจัดซื้อโดยใชงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
เอง
7. คาสาธารณูปโภค ไดแก คาไฟฟา, คาประปา, คาน้ำบาดาล, คาบริการโทรศัพท (โทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่) ยกเวนกรณีไปเชาสถานที่ภายนอกหนวยงานเพื่อดำเนินงานวิจัย สามารถ
ของบประมาณคาสาธารณูปโภคสำหรับจายคาสาธารณูปโภคใหแกเจาของสถานที่ได
8. คาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
เปนตน ยกเวนงานวิจัยที่จำเปนตองติดตอประสานงาน เชน สงแบบสอบถาม, นัดหมายกลุมอาสาสมัคร
เพื่อมาเขารวมโครงการ โดยใหโครงการแสดงเหตุผลและความจำเปนที่ชัดเจนตอ สกสว.
9. คาบำรุงสถาบัน (overhead) ทุกกรณี
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