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คูมือเทคนิ คการตรวจรางสัญญาและบัน ทึกข อตกลงกรณีทั่ว ไป ฉบับ นี้ ผูเ ขียนไดรวบรวม
ขอมูลตลอดระยะเวลา ๘ ปกว าในการเปน นิติกร ซึ่งผู เขียนไดรับมอบหมายให ตรวจร างสัญญาและบันทึ ก
ขอตกลงตั้งแตปแรกที่เขารับราชการ แลวนํามาวิเคราะหกับความรูดานกฎหมายและการตรวจรางสัญญาและ
บันทึ กข อตกลงที่ผู เขี ยนไดศึกษาในระดับ ปริญญาโท ในวิช าสั ญญาของรั ฐ หลักสูตรนิติ ศาสตรมหาบั ณฑิ ต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง จากการเขารับ การฝกอบรม
นักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนที่ ๔ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสถาบันพระปกเกลา
โดยนําประสบการณทํางานและความรูดังกลาวมาวิเคราะหจนไดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการตรวจรางสัญญาและ
บันทึกขอตกลง ซึ่งผูเขียนไดนําหลักเกณฑดังกลาวลงตีพิมพในวารสารขาวปศุสัตว ในปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒๘๑
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หนา ๓๔-๓๖ และไดจัดทําเปนคูมือฉบับนี้ เพื่อความสะดวกในการใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของนิติกร สํานักกฎหมาย และเจาหนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในคูมือ ฉบับนี้ ผูเขียน
ไดกลาวถึงการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงครอบคลุมทั้งหมด ทั้งสัญญาที่มีแบบเฉพาะซึ่งไมตองตรวจ
พิจารณาในเนื้อหา เพียงพิจารณาวาลงนามครบถวนหรือไม คูสัญญามีอํานาจลงนามหรือไม และเนนย้ําการ
ตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ตองยกรางขึ้นใหมหรือตองตรวจพิจารณาในเนื้อหา โดยผูเขียนไดวาง
หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาสัญญาและบันทึกขอตกลง อย างมีระบบและหลักเกณฑที่ชัดเจน พรอมแนบ
ตัวอยางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ไดตรวจพิจารณาแลวมาเปนตัวอยางประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ คูมือ
ฉบับนี้เปนคูมือที่มีความครบถวนสมบูรณเพียบพรอมทั้งเนื้อหาหลักเกณฑในการตรวจพิจารณาและตัวอยาง
สัญญาและบันทึกขอตกลง อยางไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาขึ้นอยูกับจํานวนสัญญาและ
บันทึกขอตกลงที่ไดตรวจพิจารณา ยิ่งตรวจพิจารณามากเทาใดความเชี่ยวชาญยิ่งมีมากขึ้น เทานั้น ซึ่งคูมือ
ฉบับนี้ยอมเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผูใชคูมือ โดยเฉพาะนิติกร สํานักกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงอยางมีหลักเกณฑมากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมปศุสั ตว เป นหนว ยงานราชการระดับ กรม มี ฐานะเป นนิ ติบุ คคล มีอํานาจหน าที่ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉะนั้น ในกรณี
ที่กรมปศุสัตวประสงคจะทํานิติกรรมหรือทํา ความตกลงกับหนวยงานตางๆ ที่เปนหนวยงานราชการดวยกัน
หรือหนวยงานเอกชน หรือกับบุคคลใดๆ จะตองทําสัญญา บันทึกขอตกลง หรือความตกลงที่เรียกชื่ออื่นๆ เชน
บันทึกความเขาใจ เปนตน ฉะนั้น ในการทําสัญญาและบันทึกขอตกลงกรมปศุสัตวจะตองผูกพันตามเงื่อนไขที่
ไดตกลงกันและระบุ ไวในสั ญญาและบันทึ กขอตกลง ดังนั้น ก อนที่กรมปศุสัตวจะลงนามสั ญญาและบันทึ ก
ขอตกลง จึงตองสงรางสัญญาและบันทึกขอตกลงใหสํานักกฎหมายตรวจพิจารณากอน เพื่อความถูกตองรัดกุม
ไมทําใหทางราชการเสียประโยชน และเพื่อใหชอบดวยกฎหมาย
ในการตรวจพิ จ ารณาร า งสั ญ ญาและบั น ทึ กข อ ตกลง นิ ติ ก รแต ล ะคนไม มี แ นวปฏิ บั ติ ใ น
การตรวจพิจารณาที่ชัดเจน แตเนื่องดวยผู เขียนไดรับมอบหมายใหตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมาเปน
ระยะเวลา ๘ ปกวา โดยเริ่มตรวจพิจารณารางสัญญาหรือบันทึกขอตกลงมาตั้งแตปแรกที่เขารับราชการ และ
โดยหลักแลวผูเขียนมักไมเชื่อตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงที่ไดตรวจตอๆ กันมา เนื่องจากไมมีหลักเกณฑ
ขั้นตอนการตรวจพิจารณาที่ชัดเจน ไมสามารถอธิบายได เปนการตรวจพิจารณาแลวแตผูตรวจพิจารณาจะ
เห็นสมควร จึงไดศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทในรายวิชาสัญญาของรัฐ และไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมใน
หลั ก สู ต รการพั ฒ นานั กกฎหมายภาครั ฐ ระดั บ ต น รุ น ที่ ๔ โดยผู เ ขี ย นได เ ลื อกการฝ กอบรมรายกลุ มที่ ต อ ง
ฝกอบรมเปนระยะเวลา ๕ วันติดตอกัน ผูเขียนเขารับการฝกอบรมการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง
จากความรูในระดับปริญญาโทและความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ทําใหผูเขียนนํามาใชในการตรวจรางสัญญา
และบันทึกขอตกลงอยางไดผล ทําให การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง เปนระบบมีหลักเกณฑและ
ขั้นตอนวิธีการในการตรวจพิจารณาที่ชัดเจน ชี้แจงและอธิบายไดทุกขั้นตอน สงผลใหผูเขียนใชเวลาในการ
ตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงนอยลง สามารถดําเนินการเสร็จไดภายใน ๑ ชั่วโมง กรณีเปนเรื่องเรงดวน
และในกรณีปกติผูเขียนสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงแลวแกไขและเสนอกรมปศุสัตวพิจารณา
อนุมัติรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดภายใน ๑ วันทําการนับจากที่ไดรับมอบหมายงาน
ปจจุบันผูเขียนไดถายทอดเทคนิคในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงใหนิติกรอื่นถือ
ปฏิบัติตาม เพื่อใหการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การฝกฝน รวมทั้งตองสั่งสมจากประสบการณในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ดังนั้น การจัดทําคูมือ
เทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงทั่วไปจึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนานิติกรกรมปศุสตว
ใหมีศักยภาพในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง
๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในแตละประเภท ซึ่งมีความ
ยุงยากและหลักเกณฑในการตรวจที่แตกตางกันไป
๓. เพื่ อกํ าหนดแนวทางในการปฏิ บั ติงานด านการตรวจร างสั ญญาและบั นทึ กข อตกลงให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน มาตรฐานผลงานระหวางบุคคลไมแตกตางกัน

๒
๑.๓ วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
ผู เ ขี ย นรวบรวมข อมู ล โดยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพโดยวิ เ คราะห ข อมู ล ต า งๆ จากเอกสาร เช น
สัญญาและบันทึกขอตกลงที่ไดรับมอบหมายใหตรวจพิจารณา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบั บ ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม หนั งสื อคํ าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การจั ดซื้ อจั ดจ าง เอกสารประกอบการ
บรรยายเกี่ย วกั บการตรวจร างสั ญญาและบั นทึ กข อตกลง บทความในวารสารขาวปศุสั ตว ซึ่งผูเ ขี ยนได ล ง
บทความเกี่ยวกับการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ๓ บทความ เปนตน
๑.๔ ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
๑. กรมปศุสัตวสามารถลงนามสัญญาและบันทึกขอตกลงไดทันตามกําหนดเวลาที่ไดมีการ
นัดหมายวันลงนามไวตามกําหนดการ
๒. ผลงานการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ไดดําเนินการแลว สามารถใชเปนบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติงานใหกับนิติกรอื่นได
๓. สํานักกฎหมายและกรมปศุสัตว มีคูมือในการตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลง
ที่ชัดเจนและเชื่อถือได สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
๔. ทําใหมาตรฐานของผลงานตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางบุคคลมีความเทา
เทียมกัน นิติกรอื่นสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดถูกตองและภายในระยะเวลาที่รวดเร็วไมเกิน
๓ วันทําการ

บทที่ ๒
ประเภทของสัญญาและบันทึกขอตกลงภายในประเทศ
เพื่อใหเห็นภาพรวมของการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงภายในประเทศ ผูเขียนจึงขอ
แบงแยกสัญญาและบันทึกขอตกลงเปน ๒ ประเภท ตามความยากงายและความซับซอนในการตรวจพิจารณา
คือ สัญญาที่มีแบบเฉพาะ และสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ โดยขอ
กลาวตามลําดับ ดังนี้
๒.๑ สัญญาที่มีแบบเฉพาะ
สัญญาที่มีแบบเฉพาะ โดยมีระเบียบกําหนดใหใชแบบสัญญาตามที่กําหนด คือ สัญญาดังจะ
กลาวตอไปนี้
๒.๑.๑ สัญญาลาศึกษาตอ
สั ญ ญาลาศึ ก ษาต อ เป น ไปตามแบบที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวั น ที่
๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ
(๑) สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ภาคผนวก ๑)
(๒) สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึ กษา ฝ กอบรม หรื อปฏิ บัติ การวิ จั ย ณ ต างประเทศ
(ภาคผนวก ๒)
สัญญาทั้ งสองประเภทดังกลาว มี รู ปแบบกํ าหนดไว เ ปน การเฉพาะแล ว ฉะนั้ น การตรวจ
พิจารณาจึงพิจารณาแตเพียงวามีการกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อครบถวนหรือไมเทานั้น
ไมมีปญหาในการตรวจพิจารณาแตอยางใด
๒.๑.๒ สั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ตองใชแบบสัญญาตัวอยางที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด โดยตาม
ขอ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
กํ าหนดให การลงนามในสั ญ ญาจั ด หาตามระเบี ย บนี้ เป น อํ านาจของหั ว หน าส ว นราชการ และให ทํา เป น
ภาษาไทยหรื อภาษาอั งกฤษตามตั ว อย างที่ กวพ. กํ าหนด ส ว นวรรคสอง กํ าหนดให การทํ าสั ญญารายใด
ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางสัญญา และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็น
วาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
และในวรรคสาม กําหนดให ในกรณี ที่ไมอาจทํา สัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจํ าเปนต องราง
สั ญญาขึ้ น ใหม ต องส งร างสั ญ ญานั้ น ให สํ านั กงานอั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณาก อน เว น แต หั ว หน า ส ว นราชการ
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได ฉะนั้น
การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม จึงมีแบบกําหนดไวชัดเจนแลว ไมตองตรวจพิจารณารางแตอยางใด เพียงแตกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน และตองพิจารณาอํานาจผูลงนามวาผูลงนามมีอํานาจลงนามหรือไม ซึ่งการพิจารณาอํานาจผูลงนาม
ไมใชพิจารณาเครงครัดเฉพาะกรณีคูสัญญาเปนเอกชนเทานั้น กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานราชการดวยกันก็ตอง
พิจารณาใหครบถวน

๔

๒.๒ สัญญาและบันทึกขอตกลงที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณามีทั้งที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้น
ใหมทั้งฉบับ ดังนี้
๒.๒.๑ สัญญาภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
สัญญาภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว หรือที่รูจักกันในชื่อ “โครงการ
โคล า นครอบครั ว ” คื อ สั ญ ญาจ า งเหมาฝ ก อบรมผสมเที ย มโค (ภาคผนวก ๓) ซึ่ ง กรมปศุ สั ต ว ไ ด ว า จ า ง
สถาบันการศึกษารวมทั้งสิ้น ๓๙ สถาบัน เพื่อฝกอบรมผสมเทียมโคใหกับอาสาสมัครที่กรมปศุสัตวจัดสงให
ฝ ก อบรม โดยมี ส ถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ๓๘ แห ง และสถาบั น เอกชน ๑ แห ง ทั้ ง นี้ ในตอนต น สํ า นั ก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ไดยกรางเปนขอตกลง ผูเขียนพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากการจางเหมา
ดังกล าวมี เอกชนรวมอยู ด ว ยจึ งตองกํ าหนดเงื่ อนไขเกี่ย วกั บ การวางหลั กประกั น เงิ น คาจ างล ว งหน า จึ งได
พิจารณาเปรียบเทียบกับสัญญาจางแนบทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม และไดยกรางสัญญาขึ้นใหมทั้งฉบับ เปนรางสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโค แลว
เสนอกรมปศุ สั ต ว เ พื่ อ ลงนามหนั ง สื อ ถึ ง อั ย การสู ง สุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาร า งสั ญ ญาดั ง กล า วตามข อ ๑๓๒
วรรคสาม ที่กําหนดใหในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้น
ใหม ตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
๒.๒.๒ บันทึกขอตกลงภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
๒.๒.๒.๑ ข อ ตกลงดํ า เนิ น งานร ว มกั น ของเกษตรกรกั บ ส ว นงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ภายใต
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล (ภาคผนวก ๔)
รางขอตกลงดังกลาวเปนการตกลงรวมกันระหวางสามฝาย คือ ผูเลี้ยงโค กรมปศุสัตว และ
บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด หรือ สทธ. แตชื่อที่เปนที่รูจัก คือ SPV (Special Purpose Vehicle)
โดยในขอตกลงกําหนดใหกรมปศุสัตวทําหนาที่ผสมเทียมโคโดยใชน้ําเชื้อจากโคพอพันธุ ผูเลี้ยงโคมีหนาที่เลี้ยงดู
ลูกโคจนหยานม สวน SPV มีหนาที่รับซื้อลูกโคหยานมตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาว ผูเขียนไดรับมอบหมายใหพิจารณาในขณะรับราชการได
เปนระยะเวลาปกวา จึงยังไมมีประสบการณในการตรวจพิจารณารางขอตกลง อีกทั้งไมรูโครงสรางความเปนมา
ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
๒.๒.๒.๒ ข อตกลงความร วมมื อเพื่ อดํ า เนิ น งานโครงการส งเสริ มการเลี้ ยงโคเนื้ อล า น
ครอบครั ว ระหว า ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กั บ บริ ษั ท ส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ เกษตรกรไทย จํ า กั ด
(ภาคผนวก ๕)
ร า งข อ ตกลงดั ง กล า วเป น การตกลงร ว มกั น ระหว า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
กรมปศุสัตว กับ บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการโดย
กรมปศุสัตวนั้น ตกลงรวมมือดําเนินการจัดการฐานขอมูลการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย รับขึ้นทะเบียนผูมี
ความประสงคจะขายโคใหกับโครงการ อบรมใหความรูในการจัดการฟารมแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
เป น ต น ส ว นบริ ษัท สงเสริ มธุ ร กิ จ เกษตรกรไทย จํ ากั ด ตกลงประชาสั มพั น ธ โ ครงการร ว มกั บ กรมปศุ สั ตว
กําหนดกรอบแนวทางวางแผนการดําเนินงานดานโคเนื้อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ เปนตน
ทั้งนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาว ผูเขียนไดรับมอบหมายใหพิจารณาในขณะรับราชการได
เปนระยะเวลาปกวา จึงยังไมมีประสบการณในการตรวจพิจารณารางขอตกลง อีกทั้งไมรูโครงสรางความเปนมา
ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว เชนเดียวกับการตรวจรางขอตกลงดําเนินงานรวมกันของ
เกษตรกรกับสวนงานที่เกี่ยวของ ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ไดกลาวมาแลวใน (๑)

๕
๒.๒.๒.๓ ขอตกลงการจางประเมินคุณภาพการฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผาน
การฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว (ภาคผนวก ๖)
รางขอตกลงดังกลาวทําขึ้นระหวาง กรมปศุสัตว กับ สัตวแพทยสภา เพื่อจางใหสัตวแพทย
สภาทําหน าที่ตรวจประเมิน คุณภาพการฝ กอบรมการผสมเทีย มโค และรับรองผูผ านการฝกอบรม ภายใต
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว โดยประเมินคุณภาพการฝกอบรมของสถาบันการศึกษาที่จัด
ฝกอบรมผสมเทียมโค และทดสอบความรูความสามารถภาคปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมการผสมเทียมโคที่
ผานการทดสอบภาคทฤษฎีแลว
ทั้งนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาวผูเขียนเริ่มเห็นภาพรวมของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค
เนื้ อ ล า นครอบครั ว แล ว โดยในช ว งแรกยั ง ไม เ ข า ใจภาพรวมของโครงการ ประกอบกั บ การตรวจร า ง
ขอตกลงตาม (๑) กับ (๒) มีแตเอกสารรางขอตกลงจํานวนไมกี่แผน ไมมีเอกสารอื่นประกอบ จึงไมสามารถ
ทราบถึงความเปนมาได ประกอบกับผูเขียนมีอายุราชการในการทํางานเพียงหนึ่งปกวา ยังไมมีประสบการณ
ผูเขียนเริ่มเขาใจภาพรวมของโครงการ เมื่อไดยกรางสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโค เพื่อสงใหสํานักงาน
อัย การสู งสุ ดตรวจ ต อมาหลั งจากนั้ น จึ งได พิจ ารณารางข อตกลงตาม (๓) คื อ ข อตกลงการจ างประเมิ น
คุณภาพการฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผานการฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ลานครอบครัว ซึ่งผูเขียนไดตรวจพิจารณารางและแกไขใหมโดยเทียบเคียงกับสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสม
เทียมโค ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด
๒.๒.๓ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากประสบการณในการตรวจรางสัญญาของผูเขียน สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผูเขียนได
ตรวจรางสัญญา มาจากแหลงทุน ๓ หนวยงาน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ซึ่งแตละ
แหลงทุนวิจัย ผูใหทุนไดกําหนดแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยใหกรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานผูรับทุน
ลงนาม โดยสั ญ ญาของแต ล ะแหล ง ทุ น จะมี รู ป แบบที่ แ ตกต า งกั น ไป นอกจากนี้ ในการตรวจร า งสั ญ ญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย จะตองพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/
ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ ทั้งนี้ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตองไมขัดกับหลักเกณฑดังกลาว กรมปศุสัตวสามารถปฏิบัติตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยและขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบราชการดวย
๒.๒.๔ สัญญาและบันทึกขอตกลงอื่นๆ
สัญญาและบันทึกขอตกลงอื่นๆ ตามที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณา สวนมากเปนบันทึ กขอตกลง
ระหวางหนวยงานราชการ บันทึกขอตกลงกับหนวยงานเอกชนมีบางแตไมมาก ตัวอยางบันทึกขอตกลงกับ
หนวยงานราชการ เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ องคการสวนสัตว
ในพระบรมราชู ป ถั มภ (ภาคผนวก ๗) บัน ทึ กข อตกลงร ว มดํ าเนิ น การโครงการปรับ ปรุ งและพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝาระวังโรคไขหวัดนก ระหวาง กรมปศุสัตว กับ กรมควบคุมโรค
(ภาคผนวก ๘) เปนตน ตัวอยางบันทึกขอตกลงกับหนวยงานเอกชน เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย (ภาคผนวก ๙) เปนตน
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกั บหลักเกณฑในการตรวจพิจารณารางสัญญาที่ตองตรวจร างหรื อ
ยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ ผูเขียนจะไดกลาวรายละเอียดในบทที่ ๓ และบทที่ ๔

บทที่ ๓
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงทั่วไป
ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ วาสัญญาและบันทึกขอตกลงมี ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก
สัญญาที่มีแบบเฉพาะ ไมตองตรวจพิจารณารางสัญญา เพียงแตกรอกขอมูลใหครบถวน และตรวจสอบอํานาจ
ของผูลงนามในสัญญา และประเภทที่สอง สัญญาที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ ซึ่งตองมีหลักเกณฑ
ในการตรวจพิจารณาอยางเปนระบบ ทั้งนี้ ในหนังสือคูมือเลมนี้ผูเขียนขอกลาวถึงเฉพาะหลักเกณฑการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ เนื่องจากมีความยุงยากในการตรวจ
พิจารณา จําเปนตองมีคูมือวางหลักเกณฑไวให ชัดเจนเพื่อใหบุคคลอื่น ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
สวนสัญญาที่ มีแบบเฉพาะ อย างสั ญญาลาศึกษา กับ สัญญาจั ดซื้อจัดจางตามระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม เพียงกรอกขอความ และลงลายมือชื่อใหครบถวน และ
ตรวจสอบอํานาจผูลงนาม จึงไมมีความยุงยาก เนื่องจากแบบฟอรมของรางสัญญาเปนตองเปนไปตามระเบียบ
เฉพาะ กลาวคือ สัญญาลาศึกษา ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญาและการชดใช
เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติ งานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
สวนสัญญาจัดซื้อจัดจาง ตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม
จากประสบการณในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงของผูเขียน จึงขอแยกหลักเกณฑ
ในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงที่ตองตรวจรางหรือยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ เปน ๒ หลักเกณฑ คือ
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงทั่วไป กับ หลักเกณฑการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางไปจากการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงทั่วไป
ทั้งนี้ ในบทที่ ๓ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในกรณี
ทั่วไป และในบทที่ ๔ จะกลาวถึงหลักเกณฑในการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในกรณีทั่วไป มีหลักเกณฑในการตรวจ
พิจารณา ดังนี้
๓.๑ วัตถุประสงคของการตรวจ
๓.๑.๑ เพื่อใหชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังมิใหสัญญานั้นขัดตอ
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งระเบียบของทางราชการนี้ อาจอยูในรูปอื่นๆ เชน คําสั่ง ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน ตัว อยางเชน การทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงของกรมปศุสัตวกับหนวยงาน
ตางๆ ทั้งหนวยงานราชการดวยกันและเอกชน ตองเปนไปตามกรอบอํานาจและภารกิจของกรมปศุสัตว ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๑.๒ เพื่อไมใหทางราชการเสียเปรียบ
ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังมิใดทางราชการตกเปนฝายเสียเปรียบโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี
คูสัญญาเปนฝายเอกชน หรือแมเปนการทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานราชการดวยกัน ผูเขียนก็ตอง
คํานึงถึงประโยชนของกรมปศุสัตวไวกอน กรมปศุสัตวตองไมเสียเปรียบ แตในขณะเดีย วกันก็ตองไมไดเปรียบ
คูกรณีอีกฝายหนึ่งจนเกินสมควร ตัวอยางเชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว
และกลุมบริษัทฟารมโชคชัย ซึ่งระบุอยูในภาคผนวก ๙ หนาที่ความรับผิดชอบของกรมปศุสัตวมีเฉพาะในดาน
วิชาการดานการสัตวแพทยเทานั้น สวนดานคาใชจาย งบประมาณตางๆ เปนอํานาจหนาที่ของกลุมบริษัทฟารม
โชคชัย
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๓.๑.๓ เพื่อคุมครองสาธารณชน
ผูตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลงตองพิจารณาโดยรอบคอบวา การปฏิบัติตาม
สัญญาและบันทึกขอตกลงดังกลาวจะไมกอความเดือดรอนหรือกระทบตอสาธารณจนเกินกวาทีค่ วรจะเปนดวย
๓.๑.๔ เพื่อความเปนธรรม
การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีวัตถุประสงคไมใหทางราชการเสียเปรียบ แตก็มิได
มุงหมายใหเกินเลยจนถึงกับเปนการเอาเปรียบอีกฝาย ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูตรวจพิจารณาจะตองทําให
สัญญาและบันทึกขอตกลงเกิดความเปนธรรม ตัวอยางเชน ในเงื่อนไขการบอกเลิกบันทึกขอตกลง ในรางบันทึก
ขอตกลงที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณา มักกําหนดใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงโดยมี
หนังสือแจงใหอีกฝายทราบ ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนการแสดงเจตนาฝายเดียว อีกฝายเพียงแคทราบยังไมไดตกลง
ใหเลิกบันทึกขอตกลง ก็มีผลใหบันทึกขอตกลงเปนอันเลิกกันไปแลว เปนการบอกเลิกบันทึกขอตกลงที่งาย
เกินไป คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงตามอําเภอใจได ไมเปนธรรมกับคูกรณีอีกฝาย
ผูเขียนจึงไดกําหนดเงื่อนไขใหการบอกเลิกบันทึกขอตกลงตองไดรับความเห็นชอบจากคูกรณีอีกฝาย (กรณีเปน
บันทึกขอตกลงระหวางสองฝาย) หรือตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย (กรณีเปนบันทึกขอตกลงระหวาง
หลายฝาย) ดังมีขอความวา “หากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลง จะตองมีหนังสือแจงใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน และอีกฝายหนึ่งเห็นชอบ จึงมีผลใหยกเลิกบันทึกขอตกลงนี้ได
ทั้งนี้ การใหความเห็นชอบดังกลาวใหทําเปนหนังสือแจงใหฝายที่ประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลงทราบ
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตไดรับแจงบอกเลิกบันทึกขอตกลง”
๓.๑.๕ เพื่อใหมีความชัดเจน ไมขัดแยงกันเอง และตรงตามเจตนารมณ
นอกจากจะพิ จ ารณาในด า นเนื้ อหาสั ญ ญาและบั น ทึ ก ข อตกลง พิ จ ารณาความได เ ปรี ย บ
เสียเปรียบแลว ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังการใชถอยคํามิใหเปนที่กํากวมหรือตีความไดหลายนัย เงื่อนไข
แตละขอตั้งแตตนจนจบจะตองสอดรับไมขัดแยงกันเอง และตองพิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญาและบันทึก
ขอตกลงใหเปนไปตามเจตนารมณในการทําสัญญาของคูสัญญา ซึ่งระบุไวในวรรคสองซึ่งเปนวรรคเจตนารมณ
ตัวอยางเชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการวิจัย พัฒนา และสงเสริมอาหารสัตว ระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ กรมปศุสัตว (ภาคผนวก ๑๐) วรรคเจตนารมณ กําหนดใหทั้งสองฝายรวมมือกัน
ทางวิชาการดานการวิ จัย พัฒ นา และสงเสริมด านอาหารสัตว และพื ชอาหารสัตว เพื่อนําผลงานที่ได จาก
โครงการวิจัยดานอาหารสัตวและพืชอาหารสัตว ไปสู การปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ฉะนั้น เนื้อหาของ
บันทึกขอตกลงดังกลาวตองสอดคลองกับเจตนารมณขางตน ซึ่งตามขอ ๒ ของบันทึกขอตกลงดังกลาว กําหนด
เงื่อนไขดังนี้ “ทั้งสองฝายตกลงใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณการวิจัย และสถานที่ในการวิจัย
การทดสอบ และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาซึ่งดําเนินการโดยอาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิชาการ
ของกรมปศุสัตว ทั้งนี้ ทั้งสองฝายจะไดตกลงกันในรายละเอียดแตละโครงการ”
๓.๑.๖ เพื่อปองกันขอพิพาทในอนาคต
ผูตรวจพิจารณาตองคาดการณไวลวงหนาวา เมื่อมีการลงนามสัญญาและบันทึกขอตกลงกัน
แลว มีแนวโนมวาจะเกิดขอพิพาทใดขึ้นจากเงื่อนไขในสัญญา หากคาดการณไดดังเชนวานั้น ก็ตองหาวิธีการ
แกไขตั้งแตการตรวจพิจารณาราง ตัวอยางเชน ตัวเลขระบุจํานวนเงิน จํานวนสิ่งของ จํานวนระยะเวลา เปนตน
หากไมมีตัวอักษรกํากับไว อาจเกิดขอพิพาทในอนาคตได นอกจากนี้ กรณีเ งื่อนไขในสัญญามีขอความขัดแยง
กันเองหรืออาจตีความไดหลายนัย ในอนาคตอาจเปนสาเหตุหนึ่งใหเกิดขอพิพาทในอนาคตได
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๓.๒ เอกสารที่ตองตรวจ
การตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีเอกสารที่ตองตรวจพิจารณา ดังนี้
๓.๒.๑ รางสัญญาหรือบันทึกขอตกลงแลวแตกรณี
คําวา “ราง” มีความหมายอยูในตัวแลววาตองเปนเอกสารที่ยังมิไดลงนามกันเปนทางการ
โดยรางสั ญญาและบั นทึ กข อตกลงที่ ตรวจพิจ ารณา ต องผ านการเจรจาจนเป น ที่ยุ ติ แล ว จึงจะมี การตรวจ
พิจารณา หากการเจรจายังไมยุติ จะทําใหเสียเวลาในการตรวจรางพิจารณา เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญาและ
บันทึกขอตกลงยังคงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จนกวาการเจรจาจะยุติ
๓.๒.๒ เอกสารแนบทายสัญญาและบันทึกขอตกลง
จากการตรวจพิจารณาของผูเขียน สัญญามักมีการแยกสวนที่เปนรายละเอียดออกไปตางหาก
เปนเอกสารแนบทายสัญญาซึ่งเงื่อนไขในสัญญากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของสัญญา แตบันทึกขอตกลงมักไมมี
เอกสารแนบทาย เนื่องจากการทําบันทึกขอตกลงรวมกันเปนการรวมมือกันในการดําเนินการตางๆ ไดกําหนด
ความรวมมือในลักษณะกวางๆ ไวในบันทึกขอตกลง สวนรายละเอียดสามารถไปตกลงกันภายหลังได ดังนั้น
บันทึกขอตกลงที่ผูเขียนไดตรวจพิจารณาจึงแทบไมมีเอกสารแนบทาย ทั้งนี้ หากมีสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
แลวแตกรณีมีเอกสารแนบทายดวย การตรวจรางก็ตองพิจารณาเอกสารแนบทายประกอบดวยเชนกัน
๓.๒.๓ เอกสารอื่นๆ
ในบางกรณีผูลงนามเปนคูสัญญาเอกชนจึงตองพิจารณาเอกสารที่ระบุใหอํานาจบุคคลดังกลาว
มาลงนามสั ญญาหรือบัน ทึกขอตกลงดวย และในกรณีคูสัญญาในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงเป นหนวยงาน
ราชการดวยกัน และผูลงนามมิไดเปนหัวหนาหนวยงานราชการนั้น การลงนามก็ตองพิจารณาวาบุคคลดังกลาว
มีอํานาจลงนามหรือไม โดยพิจารณาหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจประกอบการพิจารณา เพื่อปองกันขอพิพาท
ซึ่งอาจเกิดมี ขึ้น ในอนาคต ตัว อยาง กรณี กรมปศุ สั ตวล งนามสัญญาจ างที่ป รึ กษา จ างมหาวิทยาลั ย ของรั ฐ
แห ง หนึ่ ง เป น ที่ ป รึ กษาในโครงการหนึ่ ง ผู ล งนามฝ า ยมหาวิ ท ยาลั ย เป น คณบดี หั ว หน า โครงการ มิ ได เ ป น
อธิการบดีซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการนั้นๆ ผลปรากฏวามหาวิทยาลัยไมดําเนินการตามสัญญาและไมสงมอบ
งาน กรมปศุสัตวแจ งใหส งมอบงานและสงวนสิทธิ ปรับ ตอมามหาวิทยาลัย ไดโ ตแยงวาสั ญญาไมผูกพัน ตน
เนื่ อ งจากไม ไ ด ม อบอํ า นาจให ค ณบดี หั ว หน า โครงการเป น ผู ล งนามสั ญ ญาแต อ ย า งใด สั ญ ญาจึ ง ไม ผู ก พั น
มหาวิทยาลัย และกรมปศุสัตวไดสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวน
ราชการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น ผู วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง คณะกรรมการฯได ชี้ ข าดว า สั ญ ญาไม มี ผ ลผู ก พั น
มหาวิทยาลัย ฉะนั้น การตรวจสอบเอกสารมอบอํานาจในการลงนาม กรณีผูลงนามมิใชหัวหนาสวนราชการ
นั้นๆ จึงเปนสาระสําคัญตองตรวจสอบกอนมีการลงนามสัญญา
๓.๓ โครงสรางของสัญญาและบันทึกขอตกลง
เมื่อนําสัญญาและบันทึกขอตกลงแตละฉบับมาพิจารณาถึงโครงสราง ก็จะเห็นภาพรวมของ
สัญญาและบันทึกขอตกลงวาประกอบดวยโครงสราง ดังตอไปนี้
๒.๓.๑ ชื่อสัญญา
๒.๓.๒ วรรคคูสัญญา
๒.๓.๓ วรรคเจตนารมณ
๒.๓.๔ วรรคเนื้อหาสัญญา
๒.๓.๕ วรรคทายสัญญา
๒.๓.๖ ชองลงนาม
๒.๓.๗ เอกสารแนบทาย (ถามี)
ทั้งนี้ ผูเขียนของกลาวรายละเอียดในแตละโครงสราง ดังนี้

๙

๓.๓.๑ ชื่อสัญญา
สัญญาแมไมมีชื่อก็หาไดมีผลตอความสมบูรณตามกฎหมาย และสัญญานั้นแมจะตั้งชื่ออยางไร
ก็หาไดมีความสําคัญยิ่งไปกวาเนื้อหาของสัญญา แตวัตถุประสงคของการตั้งชื่อสัญญาก็เพื่อความสะดวกในการ
ระบุหรืออางอิงถึงสัญญาฉบับนั้นๆ เนื่องจากในความเปนจริงแลว สัญญาที่คูสัญญาทั้งฝายรัฐและฝายเอกชนทํา
ขึ้นมิไดมีเพียงสัญญาฉบับนั้นๆ เพียงฉบับเดียว แตมีสัญญาที่ทําขึ้นระหวางกันและที่ทํากับบุคคลอื่นอีกเปน
จํานวนมาก การตั้งชื่อสัญญากันไวใหชัดเจนยอมทําใหคูสัญญาสามารถทราบไดในทันที วาหมายถึงสัญญาฉบับ
ใด นอกจากนี้แลว สัญญาที่มีชื่อชัดเจนยอมชวยใหศาล อนุญาโตตุลาการ และบุคคลทั่วไปสามารถทราบได
ทันทีที่เห็นชื่อสัญญาวาเปนสัญญาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ดังนั้น การตั้งชื่อสัญญาจึงควรใหมีความชัดเจน
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถบ ง ชี้ ไ ด โ ดยเฉพาะเจาะจงว า เป น สั ญ ญาอะไร แต ข ณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามกะทั ด รั ด
ไมฟุมเฟอย และที่ สําคัญคือ ชื่อสัญญาตองตรงตามเนื้ อหาสาระของสัญญานั้น ๆ ดว ย บัน ทึกขอตกลงก็
เชนเดียวกัน ชื่อตองชัดเจนตรงตามเนื้อหาที่หนวยงานไดตกลงกันดวย ตัวอยางเชน สัญญาจางเหมาฝกอบรม
ผสมเทียมโค ตามที่ไดอางแลวในภาคผนวก ๓ เนื้อหาสัญญากลาวถึงการจางใหสถานศึกษาทําหนาที่ฝกอบรม
การผสมเทียมใหแกอาสาสมัครที่กรมปศุสัตวจัดสง อีกตัวอยางหนึ่ง เชน ขอตกลงการจางประเมินคุณภาพการ
ฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผานการฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
ตามที่ไดอางแลวในภาคผนวก ๖ เนื้อหาในขอตกลงระบุ วา กรมปศุสัตวจางใหสัตวแพทสภาทําการประเมิน
สถานศึกษาที่ฝกอบรมผสมเทียมโค และประเมินอาสาสมัครผูที่ผานการฝกอบรม วามีความรูผานเกณฑหรือไม
๓.๓.๒ วรรคคูสัญญา
ในยอหนาแรกของสัญญาและบันทึกขอตกลง มักเปนขอความสวนที่ระบุถึงสถานที่ทําสัญญา
วันที่ทําสัญญา ชื่อ และรายละเอียดของคูสัญญาแตละฝาย
สถานที่ทําสัญญาระบุไวเพื่อใหทราบวามูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลใด ตามมาตรา ๔ (๑) แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
วันที่ทําสัญญา ทําใหทราบไดวาสัญญามีผลนับตั้งแตวันใด นอกจากนี้ ในเงื่อนไขของสัญญา
อาจกําหนดเงื่อนไขใหคูสัญญาปฏิบัติตอกัน เชน กําหนดใหสัญญาหรือบันทึกขอตกลงมีระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันลงนาม เปนตน
สถานที่และวันที่ของสัญญามิไดมีกฎเกณฑตายตัววาจะตองอยูในวรรคคูสัญญาเสมอไป บาง
กรณีคูสัญญาอาจแยกไวตางหากใหเดนชัดขึ้นที่หัวสัญญาหรือใตชื่อสัญญา คือ กอนที่จะเขาสูวรรคคูสัญญา
อยางไรก็ตาม การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ผูเขียนไดกําหนดใหสถานที่และวันที่ของสัญญาอยูใน
วรรคคูสัญญาเสมอ
นอกจากนี้ ส ว นที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดของวรรคคู สั ญญา คื อ ส ว นที่ ร ะบุ ถึ งคู สั ญญาแต ล ะฝ าย ซึ่ ง
ประกอบดวยชื่อและที่อยูของคูสัญญา ในกรณีเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามในสัญญาแทนนิติบุคคล
ไวดวยใหเปนที่ชัดเจน สําหรับคูสัญญาฝายเอกชนที่เปนหางหุนสวนหรือบริษัท รายละเอียดดังกลาวจะปรากฏ
อยูในรายการที่จดทะเบียนไวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จึงตองนําหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลมาแนบทายสัญญาดวย ในบางกรณีบุคคลผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลอาจไมประสงคจะมาลงนามทํา
สัญญาเอง ก็มีสิทธิมอบอํานาจใหผูอื่นมาลงนามแทนได กรณีเชนนี้ตองแนบหนังสือมอบอํานาจไวทายสัญญา
ดวยเชนกัน กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานราชการดวยกัน หากผูลงนามมิได เปนหัวหนาสวนราชการ ก็ตองแนบ
หนั งสื อหรื อคํ าสั่ งมอบอํ า นาจแนบท ายสั ญญาหรื อบั น ทึ กข อตกลงด ว ย เพื่ อให แน ชั ดว าสั ญ ญาหรื อบั น ทึ ก
ขอตกลงมีผลผูกพันหนวยงานนั้นๆ
๓.๓.๓ วรรคเจตนารมณ
ถัดจากวรรคคูสัญญา กอนจะเขาสูเนื้อหาของสัญญา จะมีขอความอีก ๑ ยอหนา หรือหลาย
ยอหนาสุดแทแตความจําเปนและขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป เพื่อแสดงถึงความเปนมาหรือเจตนารมณของ

๑๐
คูสัญญาในการที่ เข าทําสัญญากั น ซึ่งจะเปนประโยชนในการตีความสัญญาในกรณี ที่จําเป นตองหยั่งทราบ
เจตนารมณแหงสัญญา รวมทั้งเปนการแสดงใหเห็นวาคูสัญญามีความประสงคตรงกันในการเขาทําสัญญา
วรรคเจตนารมณนี้ อาจเรียกวา วรรคที่มา ก็ได ซึ่งมักขึ้นตนดวยคําวา “โดยที่” ตัวอยางเชน
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
วรรคเจตนารมณ ระบุขอความ “โดยที่ กรมปศุ สัตว และองคการสวนสัตว ในพระบรมราชู ป ถัมภ มี ความ
ประสงคจะรวมมือกันในทางวิชาการดานการสัตวแพทย ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี”้
ในวรรคเจตนารมณนี้ ไมควรใหมีขอความซึ่งเปนรายละเอียดของการตกลงกันของคูสัญญา
หรือเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญา เนื่องจากเปนสวนที่ตองอยูในเนื้อหาของสัญญา
นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดวรรคคูสัญญาหรือวรรคเจตนารมณ (ถามี) กอนที่จะเขาสูเนื้อหาของ
สัญญา จะมีขอความอีกประโยคหนึ่ง เปนประโยคเชื่อมตอ ซึ่งแมจะไมมีก็มิไดกระทบถึงความสมบูรณแหง
สัญญา เพียงแตเปนความนิยมหรือเปนธรรมเนียมของการทําสัญญาที่ ตองมีประโยคนี้ไว ทําใหดูสละสลวย
สมบูร ณยิ่ งขึ้ นเทานั้ น เช น “คูสั ญญาจึงได ตกลงกัน ดั งต อไปนี้ ” “คู สัญญาทั้ งสองฝายจึ งทําสัญญาไว ตอกั น
ดังตอไปนี”้ หรือตามบันทึกขอตกลงขางตน ที่ระบุวา “ทั้งสองฝายจึงไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้” เมื่อจบ
ประโยคแลว จึงเริ่มเขาสูเนื้อหาของสัญญา
๓.๓.๔ วรรคเนื้อหาสัญญา
สวนที่เปนเนื้อหาของสัญญาคือสวนที่เปนขอตกลง ขอกําหนด และเงื่อนไขที่คูสัญญาแตละ
ฝายจะตองเคารพและถือปฏิบัติ เนื้อหาของสัญญาอาจระบุไวเพียงขอเดียวหรือหลายสิบหลายรอยขอ แลวแต
การตกลงกัน เนื้อหาของสัญญาเปนขอกําหนดและเงื่อนไขที่คูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกัน ดังนั้น ในการเรียบ
เรียงขอสัญญาในสวนนี้จึงควรเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตั้งแตตนจนจบ เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการทําความเขาใจและไมเกิดความสับสน
๓.๓.๕ วรรคทายสัญญา
หลังจากขอสุดทายของเนื้อหาสัญญาไดจบแลว ยอหนาถัดไปมักเปนขอความอันจะนําไปสู
การลงนามในสัญญา หลังจากนั้นจึงเปนการลงนามของคูสัญญาและพยาน วรรคทายสัญญานั้น อาจเรียกวา
สวนทายสัญญาก็ได
เนื้อหาของวรรคทายสัญญานี้ สวนใหญเปนการกลาวถึงสัญญาที่จะลงนามกันวา ได ทําขึ้นกี่
ฉบับ มีฝายใดยึดถือไวบาง และมีขอความเปนคํารับรองของคูสัญญาวากอนจะลงนามกันนั้นคูสัญญาไดอาน
และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพื่อเปนการปองกันการกลาวอางในภายหลังวาทําสัญญาโดยสําคัญ
ผิดหรือถูกกลฉอฉล
ตัวอยางเชน “สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายได
อานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ”
๓.๓.๖ ชองลงนาม
สวนสําคัญของสัญญาอีกสวนหนึ่ง คือ การลงนามสัญญาเพื่อใหสัญญามีผลผูกพันตอกัน ผูที่
จะลงนามในฐานะคูสัญญานั้น จะตองเปนคนเดียวกับที่ระบุไวแลวในวรรคคูสัญญา กลาวคือ ในกรณีที่เปน
นิติบุคคลก็ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น หรือโดยตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจใหลงนาม
สัญญาแทน หากการลงนามผู กพั น หางหุน ส ว นหรื อบริ ษัทจะตองมีการประทับ ตราตามที่ ไดจ ดทะเบีย นไว
ประกอบดวย ก็ตองระมัดระวังใหเปนไปตามนั้นเพื่อที่จะไดมีผลผูกพันโดยสมบูรณ
นอกจากนี้ การลงนามสัญญา แมกฎหมายมิไดบังคับวาจะตองมีพยานลงนามรวมดวย แต
ในทางปฏิบัติควรจัดใหมีพยานรวมลงนามเสมอ เพื่อปองกันการกลาวอางในภายหลังวามิไดมีการทําสัญญากัน
ขึ้นจริง

๑๑

๓.๓.๗ เอกสารแนบทายสัญญา
ในสั ญ ญาแต ล ะฉบั บ นอกจากตั ว สั ญ ญาแล ว คู สั ญ ญายั ง อาจตกลงนํ า เอกสารอื่ น ๆ มา
ประกอบแนบทายสัญญา โดยใหถือวาเอกสารเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย เอกสารเหลานี้เรียกว า
เอกสารแนบทายสัญญา ซึ่ งมีหลายลักษณะ ไดแก เอกสารความเป นมาก อนการทําสัญญา ขอกําหนดทาง
เทคนิค ขอกําหนดในทางปฏิบัติ รายละเอียดดานขอเท็จจริง รายละเอียดเงื่อนไขสัญญา แบบฟอรมเอกสาร
ตางๆ แมคูสัญญาตกลงใหเอกสารแนบทายสัญญาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา แตควรให มีความสําคัญในลําดับ
รอง หากมีขอความในสวนใดของเอกสารเหลานี้ที่ขัดแยงกับขอความในสัญญา ก็ควรใหขอความในสัญญามีผล
บังคับเหนือกวา สวนกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองคูสัญญาอาจกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด
๓.๔ เนื้อหาของสัญญา
เนื้อหาของสัญญา ยอมมีความแตกตางกันไปแลวแตของประเภทของสัญญา แตเนื่องจาก
ผูเขียนไดตรวจรางบันทึกความตกลงมากกวาสัญญา อีกทั้งในสวนของสัญญาโดยเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม และหากเปน
สัญญาจัดซื้อจัดจางที่ไมมีแบบหรือไมสามารถทําตามแบบได ก็ตองสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดได
ตรวจพิจารณา ซึ่งมีเพียงสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโคเพียงสัญญาเดียว ที่ผูเขียนไดยกรางขึ้นใหมทั้ง
หมดแลวสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจพิจารณา ฉะนั้น จึงเห็นควรกลาวถึงเนื้อหาของบันทึกขอตกลง ซึ่ง
มีใหตรวจพิจารณาอยูบ อยครั้ง โดยส วนมากเปนบั นทึกขอตกลงระหวางหนวยงานราชการดวยกัน บันทึ ก
ขอตกลงระหวางหนวยงานราชการกับเอกชนมีบางแตไมมาก ทั้งนี้ เนื้อหาของบันทึกขอตกลง ซึ่งเนื้อหาอาจไม
ซับซอนอยางสัญญา เนื่องจากบันทึกขอตกลงเปนการรวมมือกันทําภารกิจอยางหนึ่ง โดยกําหนดกรอบกวางๆ
ไวเปนลักษณอักษร รายละเอียดคูกรณีสามารถไปตกลงกันได ตางกับสัญญาซึ่งตองกําหนดเงื่อนไขสัญญาไวโดย
ละเอียดในเนื้อหาของสัญญา ทั้งนี้ เนื้อหาของบันทึกขอตกลง มีดังนี้
(๑) คูส ัญญาตกลงรวมมือกันในเรื่องใด
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย
(๓) ระยะเวลาการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง
(๔) การแกไขบันทึกขอตกลง
(๕) การบอกเลิกบันทึกขอตกลง
การตรวจรางบันทึกขอตกลงนั้น รางบันทึกขอตกลงตองผานการเจรจาจนเปนที่ยุติแลว ดังนั้น
การพิจารณาความไดเปรียบเสียเปรียบของบันทึกขอตกลงจึงมีความเครงครัดหรือเขมขนนอยกวาการตรวจราง
สัญญาซึ่งตองพิจารณาความไดเปรีย บเสี ยเปรียบโดยรอบคอบ การตรวจพิจ ารณาบัน ทึกขอตกลงเนน การ
พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเปนหลัก ทั้งนี้ การตรวจพิจารณาในด านเนื้อหา จําเปนอยางยิ่ง
ตองอาศัยประสบการณในการตรวจราง และความแมนยํากฎหมายที่เกี่ยวของ

บทที่ ๔
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ วาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผูเขียนไดตรวจรางสัญญา
มาจากแหลงทุน ๓ หนวยงาน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ซึ่งแตละแหลงทุนวิจัย ผูให
ทุ น ได กํ า หนดแบบสั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให ก รมปศุ สั ต ว ซึ่ ง เป น หน ว ยงานผู รั บ ทุ น ลงนาม
โดยสัญญาของแตละแหลงทุนจะมีรูปแบบที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ ในการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย จะตองพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ สัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยตองไมขัดกับหลักเกณฑตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรมปศุสัตวสามารถปฏิบัติตาม
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบราชการดวย
ทั้งนี้ เพื่อวิ เคราะหสั ญญารับ ทุน อุดหนุน การวิจั ย จากแหลงทุนทั้ งสามหนว ยงานดั งกลาว
ขางตน ผูเขียนจึงขอกลาวถึงสาระสําคัญของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละฉบับ หลังจากนั้น จะกลาวถึง
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง แลวจึงนําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแตละฉบับมาวิเคราะหวาสอดคลอง
หรือขัดแยงกับหลักเกณฑของกระทรวงการคลังหรือไม อยางไร
๔.๑ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ วช. (ภาคผนวก ๑๑) มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ ๑ กําหนดการตกลงจายและรับเงินทุนวิจัย โดยผูใหทุน (วช.) ตกลงใหทุนวิจัยแกผูรับทุน
(กรมปศุสัตว) เป นจํ านวนเงิน ตามที่ร ะบุ เพื่ อทํ าการวิ จัย เรื่ องตามที่กําหนด ผู รับ ทุน ตองทําการวิจั ยเสร็ จ
สมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ผูใหทุนมีสิทธิปรับลดเงินอุดหนุนการวิจัยตามความเหมาะสมของเงินงบประมาณ
หากผูรับทุนมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการตามสัญญา ผูรับทุนจะตองนําเงินที่เหลือมามอบใหแกผูใหทุน
นอกจากนี้ ตามขอ ๑ วรรคสาม กํ าหนดให กรณีมีเ งิ น เหลื อจากการดํ าเนิ น โครงการตาม
สัญญา ผูรับทุนจะตองนําเงินอุดหนุนที่เหลือมาคืนใหผูใหทุน
ขอ ๒ กําหนดการเบิกจายเงินทุนวิจัย และการโอนเงินทุ นวิจัยใหกับผูรับทุน โดยผูรับทุนมี
สิทธิเบิกเงินทุนวิจัยเปนงวดๆ สวนการใชจายเงินใหปฏิบัติตามขอกําหนดของผูใหทุน ทั้งนี้ การจายเงินทุนวิจัย
ผู ใ ห ทุ น จ า ยเงิ น โดยวิ ธี ก ารโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากซึ่ ง ผู รั บ ทุ น เป ด บั ญ ชี แ ยกไว ต า งหากจากบั ญ ชี อื่ น ณ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยระบุชื่ อผูรั บ ทุน เป น ผูมีอํานาจในการถอนเงิน จากบัญชี ดังกล าวเพื่ อ
ดําเนินงานการวิจัยโครงการตามสัญญา โดยผูรับทุนจะตองแสดงเจตนาขอรับเงินผานธนาคารตามแบบคําขอรับ
เงินผานธนาคารที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๗ กําหนดใหผูรับทุนจะตองใชเงินทุนซึ่งไดรับจากผูใหทุน เพื่อดําเนินการในโครงการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการในสัญญานี้เทานั้น
ขอ ๑๑ กําหนดใหทรัพยสินทางปญญาในผลการวิจัยใหเปนของผูใหทุนแตผูเดียว เวนแต
คูสัญญาทั้งสองฝายมีการตกลงกันเปนอยางอื่นกอนการลงนามสัญญานี้ สวนการจัดสรรประโยชนและการ
รักษาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามระเบียบของผูใหทุนที่จะประกาศใชบังคับตอไป
ข อ ๑๒ กํ า หนดให สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ เอกสารแสดงสิ ท ธิ ใ ดๆ เพื่ อ คุ ม ครอง
ทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยตามสัญญานี้ ใหเปนไปตามระเบียบของผูใหทุ นที่จะประกาศใช
บังคับตอไป

๑๓
ขอ ๑๗ กําหนดใหกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ระหวางคูสัญญาซึ่งเปนสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ใหระงับขอพิพาทโดยการเจรจาประนีประนอมระหวางรัฐมนตรีเจากระทรวงของคูสัญญาที่มี
กรณีพิพาทกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และ/มติอื่นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท
ระหวางหนวยงานของรัฐซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้น
๔.๒ สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก.
สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ สวก. (ภาคผนวก ๑๒) มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ ๑ กําหนดการตกลงจายและรับเงินทุนวิจัย โดยผูใหทุนตกลงใหทุน และผูรับทุนตกลงรับ
ทุนเพื่อใชในการดําเนินโครงการวิจัยการเกษตร เรื่องที่กําหนด มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันใดถึงวันใดตามที่
ไดตกลงกัน เปนจํานวนเงินตามที่ระบุ โดยผูใหทุนตกลงจายเปนงวดๆ ตามที่ไดตกลงกัน
ขอ ๒ กําหนดการเบิกจายเงินทุนวิจัย และการโอนเงินทุนวิจัย ใหกับผูรับทุน โดยผูรับทุ น
จะต อ งเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากกั บ ธนาคารเป น การเฉพาะของโครงการวิ จั ย ชื่ อ บั ญ ชี ต อ งเป น ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ
โครงการวิจัย และใหสงสําเนาสมุดเงินฝาก และใบขอเปดบัญชีเงินฝากที่มีรายชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงินซึ่งตองมี
บุคคลในคณะผูวิจัยรวมดวย และเงื่อนไขการลงนามสั่งจายอยางนอยสองในสามของผูมีอํานาจสั่งจาย โดยหนึ่ง
ในจํานวนดังกลาวตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย
ขอ ๓ กําหนดใหผูรับทุนจะตองควบคุมหรือกํากับใหคณะนักวิจัยใชเงินทุนซึ่งไดรับจากผูให
ทุนตามสัญญานี้เพื่อดําเนินการในโครงการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเทานั้น
ขอ ๔ กําหนดใหกรณีมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการวิจัย เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ผูรับทุน
จะตองสงคืนเงินทุนที่เหลือใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น
นอกจากนี้ ข อ ๔ วรรคสอง กํ าหนดให ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการฝากเงิ น ตามข อ ๒ เป น
กรรมสิ ทธิ์ ของ สวก. ซึ่ ง ผู รั บ ทุ น ต องส งมอบให ผู ให ทุน ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต ป ดบั ญ ชี เ งิ น ฝากพร อมแนบ
หลักฐานตางๆ ซึ่งธนาคารไดรับรองแลว
ข อ ๑๒ กํ า หนดให ก รรมสิ ท ธิ์ แ ละหรื อ สิ ท ธิ ใ นผลงานหรื อ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น
เนื่องจากการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหทุนและผูรับทุนรวมกันเพื่อนําไปใชใน
การดําเนินกิจกรรมของ สวก. ตอไป เวนแตคูสัญญาจะไดมีขอตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ผูรับทุนตองสงมอบ
ผลงานดังกลาวใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปน
อยางอื่น
ขอ ๑๓ กําหนดใหกรณีผูรับทุนจะนําผลงานอันเนื่องมาจากโครงการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย
หรือในการใดๆ อันกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนมิได เวนแตผูรับทุนจะไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากคณะกรรมการกอน และตองดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หลั กเกณฑการจัดสรร
ผลประโยชน ร ะหว า ง สวก. กั บ ผู รั บ ทุ น และหรื อ คณะผู วิ จั ย ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
๔.๓ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทั้งนี้ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สกว. ระบุไวมุมบนดานขวาของหนากระดาษวา
“เอกสารปกปด หามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต” ดังนั้น ผูเขียนจึงไมสามารถนําตัวอยางสัญญาดังกลาว มาเปน
ภาคผนวกของคูมือเลมนี้ได ผูเขียนจึงขอสรุปสาระสําคัญของสัญญาบางขอซึ่งเปนเงื่อนไขที่ตองนํามาพิจารณา

๑๔
เปรียบเทียบกับ หลักเกณฑที่กระทรวงการคลั งกําหนดซึ่งจะไดกลาวตอไป ทั้งนี้ สาระสําคัญของสัญญารั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ ๑ การใหและการรับทุน
ขอ ๑.๑ กําหนดการตกลงจายและรับเงินทุนวิจัย โดยผูใหทุน ตกลงใหทุนแกผูรับทุน เรื่อง
ตามที่กําหนด จํานวนเงินทุนวิจัยตามที่ระบุ มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตวันใดถึงวันใด
ขอ ๑.๒ ผูให ทุน จะจ ายเงิ น ตามสั ญญาให กับหั ว หน าโครงการวิจั ยผู รั บทุ นเป นงวดๆ ตาม
กําหนดเวลาและเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข ๒ และตามระเบียบตางๆ ของผูใหทุน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๒ แนบทายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย กําหนดใหผูรับทุนเปดบัญชีธนาคารเปนการเฉพาะของ
โครงการวิจัย เพื่อรับโอนเงินเปนงวดๆ ตามที่กําหนด
วรรคสอง กําหนดใหหัว หนาโครงการวิ จัยผู รับทุ นจะต องใชเงิน ทุนที่ ไดรั บตามสัญญาเพื่ อ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้เทานั้น
วรรคสี่ กําหนดใหกรณีมีรายไดหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองนํารายไดหรือผลประโยชนดังกลาวเขาบัญชีโครงการ และรายงานใหผูให
ทุนทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกลาวในรายงานการเงินที่เสนอตอผูใหทุนทุกๆ ๖ เดือน
วรรคหา กําหนดใหกรณีมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว หัวหหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
จะตองคืนเงินที่เหลือพรอมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการใหแกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปน
หนังสือวาไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่น
ขอ ๔ สิทธิและการยกเลิกสัญญา
๔.๑ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เปนสิทธิรวมกัน
ของผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนกับคณะนักวิจัย โดยผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนกับ
คณะนักวิจัยยินยอมมอบอํานาจใหผูใหทุนเปนผูทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวของกับผลประโยชนในผลงานวิจัยแต
เพียงผูเดียว และผูใหทุนตกลงแบงผลประโยชนที่ไดรับจากทรัพยสินทางปญญานั้นใหแกผูรับทุนและหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนกับคณะนักวิจัยรวมรอยละ ๕๐ ของผลประโยชนที่ไดรับหลังจากหักคาใชจายใดๆ ในการ
ดําเนินการแลว ทั้งนี้ หากผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนและคณะนักวิจัยตองการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใดๆ จะตองทําความตกลงเปนหนังสือกับผูใหทุนกอน
๔.๔ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
เป น เอกสารแนบท า ยหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวั น ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒
(ภาคผนวก ๑๓) กําหนดรายละเอียดไว ดังนี้
ขอ ๑ หลักเกณฑนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
ขอ ๒ การรับเงินทุนเพื่อดําเนินงานวิจัยของสวนราชการ ตองเปนการดําเนินงานภายใตกรอบ
อํานาจ หนาที่ และภารกิจหลักของสวนราชการ และใหสวนราชการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใหทุนทุกครั้งที่มี
การรับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินนั้นใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
ขอ ๓ ใหสวนราชการนําเงินทุนวิจัยฝากไวที่กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอกงบประมาณ ชื่อ “บัญชีเงินทุนวิจัย” และใหมีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมการรับ-จายเงินฝากโดยแยกเปนแตละโครงการ
หามมิใหนําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง

๑๕
ขอ ๔ ในกรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการไดภายในวงเงินไมเกินโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นใหเปดใน
นามของสวนราชการ
ดอกเบี้ย ที่เ กิดจากการนําเงิ นทุ นวิ จัย ฝากธนาคาร ให นําสงคลั งเปน รายไดแผน ดิน ภายใน
๗ วันทําการ นับจากวันที่ธนาคารไดคํานวณจายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี
ขอ ๕ การใชจายเงินทุนวิจัย ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพื่อการดําเนิน งานวิจัยภายใต
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนเทานั้น และใหใชจายไดเฉพาะรายการที่พึงจายไดจากเงิน
งบประมาณ ยกเวนการจายเงินทุนวิจัยในกรณีตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูใหทุนกําหนด
๕.๑ การจ า ยค า ตอบแทนนั ก วิ จั ย เฉพาะในกรณี ก ารดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย นั้ น เป น การ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ
๕.๒ การจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในโครงการวิจัย
๕.๓ การเดินทางไปปฏิบัติงาน
๕.๔ คาวัสดุ และครุภัณฑ
ขอ ๖ ในกรณีที่มีเงินรายไดเกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ (เชน การ
ขายผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย) เงินรายไดนั้นถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน
ขอ ๗ วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ
ขอ ๘ การบัญชี ใหปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๙ วิธี ปฏิ บัติอื่นใดที่ มิไดกําหนดไวตามหลักเกณฑ นี้ ให ถือปฏิบั ติตามระเบีย บของทาง
ราชการ
ขอ ๑๐ เมื่อสิ้นสุดโครงการ หากไมมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยที่เหลือสงคืนแกผู ใหทุน
ให สว นราชการนํ าเงิ นที่ เหลือดังกล าวส งคลังเป นรายไดแผน ดิน ภายใน ๙๐ วัน และให ส วนราชการจัดทํ า
รายงานผลการใชจายเงินทุนวิจัยของโครงการดังกลาวสงใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ภายใน ๑๒๐ วัน
ข อ ๑๑ ให มี ก ารตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน การเงิ น และการบั ญ ชี ข อง
โครงการวิจัย แลวรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการวิจัยแตละโครงการ
ข อ ๑๒ ส ว นราชการใดไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ นี้ ให ข อทํ า ความตกลงกั บ
กรมบัญชีกลาง
ขอ ๑๓ ในกรณีที่สวนราชการไดรับเงินทุนวิจัยกอนที่หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใช
บังคับ และไดดําเนินการเกี่ยวกับการรับจาย และการเก็บรักษาเงินทุนวิจัย โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ผูให
ทุนกําหนด ใหถือวาการปฏิบัตินั้นเปนการปฏิบัติที่ถูกตอง แตเมื่อหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใช บังคับ
ไดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย ที่ ส ว นราชการได รั บ จาก
หน ว ยงานของรั ฐ ผู เ ขี ย นจึ งขอวิ เ คราะห ห ลั กเกณฑ ดั งกล าวกั บ สั ญ ญารั บ ทุ น อุ ดหนุ น การวิ จั ย จากทั้ งสาม
หนวยงาน โดยพิจารณาเปนรายประเด็น ดังนี้
๑. การรับเงินทุนวิจัย และการเบิกจายเงินทุนวิจัย
ตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการ
ไดรับจากหนวยงานของรัฐ กําหนดวิธีการรับเงินทุนวิจัยและการเบิกจายเงินทุนวิจัยไว ดังนี้

๑๖
ขอ ๒ การรับเงินทุนเพื่อดําเนินงานวิจัยของสวนราชการ ตองเปนการดําเนินงานภายใตกรอบ
อํานาจ หนาที่ และภารกิจหลักของสวนราชการ และใหสวนราชการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใหทุนทุกครั้งที่มี
การรับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินนั้นใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
ขอ ๓ ใหสวนราชการนําเงินทุนวิจัยฝากไวที่กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอกงบประมาณ ชื่อ “บัญชีเงินทุนวิจัย” และใหมีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมการรับ-จายเงินฝากโดยแยกเปนแตละโครงการ
หามมิใหนําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง
ขอ ๔ ในกรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการไดภายในวงเงินไมเกินโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นใหเปดใน
นามของสวนราชการ
แตตามเงื่อนการรับเงินทุนวิจัย รวมถึงการเบิกจายเงินทุนวิจัย ของผูใหทุนจากสามหนวยงาน
ดังกลาวขางตน กําหนดใหกรมปศุสัตว ผูรับทุนเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ระบุชื่อโครงการเปนชื่อบัญชี สวน
เงื่อนไขการสั่งจายเงินในบัญชีมีความแตกตางกันในรายละเอียด แตสาระสําคัญเหมือนกัน กลาวคือ ผูใหทุนจะ
จายเงินทุนวิจัยโดยโอนเงินผานบัญชีธนาคารใหกับผูรับทุน แลวใหผูรับทุนไปเบิกถอนหรือเบิกจายเงินในบัญชี
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ทั้งนี้ กรณีผูใหทุนโอนเงินทุนวิจัยผานทางบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนนั้น มิไดเปนไปตาม
ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รั ฐ โดยตรง แต เ พื่ อ ให ก รมปศุ สั ต ว ส ามารถรั บ ทุ น วิ จั ย ดั ง กล า วได และสามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด ผูเขียนจึงกําหนดขั้นตอนใหหนวยงานตนสังกัดผูรับทุนดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให เ ป ด บั ญชี เ งิ น ฝาก เพื่ อ รั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย ตามเงื่ อนไขที่ ผู ใ ห ทุน กํ าหนด ตามสั ญญารั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
(๒) หลังจากกรมปศุสัตวไดรับเงินทุนวิจัยผานบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ใหนําเงินทุนวิจัย
ทั้งหมดที่ไดรับโอนตามสัญญา นําเขาฝากไวที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณี เปนยอด
รวมในบั ญชี เ งิ นนอกงบประมาณ ชื่ อ “บั ญชี เ งิ นทุ น วิจั ย ” และให มีการจั ดทํ าทะเบี ยนควบคุ มการรับ -จ าย
เงิ น ฝากโดยแยกเป นแต ล ะโครงการ และห ามมิให นํ าเงิ นทุ น วิ จัย ไปใช จ ายก อนนํ าส งเข าบั ญชี เงิ น ฝากคลั ง
ตามขอ ๓ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ
(๓) กรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหมอบอํานาจใหหัวหนาโครงการวิจัย
เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนําเงินทุนวิจัยที่ถอนจากบัญชีเงินทุนวิจัยของกระทรวงการคลังหรือคลังจังหวัด
ตามขอ ๓ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ มาฝาก
ธนาคารในวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น ใหเปดในนามของสวนราชการ ตามขอ
๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ โดยใหหัวหนา
โครงการวิจัยเปนผูเปดบัญชีและมีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีได
(๔) เพื่อใหการดําเนินการวจัยมีความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินการเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารมาใชในการวิจัย ใหกรมปศุสัตวมอบอํานาจใหหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกลาว โดยทําเปนคําสั่งมอบอํานาจใหชัดเจน และใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ขั้ น ตอนดั ง กล า วข า งต น ผู เ ขี ย นได ตี ค วามและกํ า หนดขั้ น ตอนการรั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย เพื่ อ ให
กรมปศุสั ตว รับเงิน ทุนวิ จัย จากผูให ทุน ผานทางบัญชีเ งินฝากธนาคารได ทําให กรมปศุสั ตว ในฐานะผูรั บทุ น
สามารถรับทุนวิจัยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไดดวย

๑๗

๒. ดอกเบี้ย
ตามขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจาก
หนวยงานของรัฐ กําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิดจากการนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันที่ธนาคารไดคํานวณจายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี
เมื่ อพิ จารณาสั ญญารั บ ทุน อุดหนุ นทุ นวิ จัย จากทั้งสามแหล งทุ น พบว ามี ความแตกต างกั น
ดังตอไปนี้
(๑) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ไมไดกําหนดในเรื่องดอกเบี้ยไว ฉะนั้น จึงตอง
เปนไปตามขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงาน
ของรัฐ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันที่ธนาคารไดคํานวณ
จายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี
(๒) สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. ขอ ๔ วรรคสอง กําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิด
จากการฝากเงินเปนกรรมสิทธิ์ของ สวก. ซึ่งผูรับทุนตองสงมอบใหผูใหทุนภายใน ๑๕ วัน นับแตปดบัญชีเงิน
ฝากพรอมแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งธนาคารไดรับรองแลว ฉะนั้น เงื่อนไขตามขอ ๔ วรรคสอง ของสัญญารับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. จึงขัดแยงกับขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุน
วิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๓) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ สกว. ขอ ๑.๒ วรรคหา กําหนดใหหากมีเงินเหลือเมื่อ
สิ้นสุดโครงการแลว หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองคืนเงินที่เหลือพรอมดอกเบี้ยที่เกิดจากโครงการใหแ ก
ผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปนหนังสือวาไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่น จึงขัดแยงกับขอ ๔
วรรคสอง ของหลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย ที่ ส ว นราชการได รั บ จากหน ว ยงานของรั ฐ ที่
กําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินจึ งขัดแยงกับขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตองนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน
๓. เงินเหลือจากโครงการวิจัย
ตามข อ ๑๐ ของหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เงิ น ทุ น วิ จั ย ที่ ส ว นราชการได รั บ จาก
หนวยงานของรัฐ กําหนดใหเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว หากไมมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยที่เหลือสงคืนแก
ผูใหทุน ใหสวนราชการนําเงินที่เหลือดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๙๐ วัน อยางไรก็ตาม สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากทั้งสามหนวยงานดังกลาวขางตน กําหนดสอดคลองตองกันวาหากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุด
โครงการแลวใหสงคืนผูใหทุน จึงเปนกรณีมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยที่เหลือสงคืนแกผูใหทุน สอดคลอง
ตามขอ ๑๐ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ
๔. รายไดที่เกิดจากการวิจัย
(๑) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ไมไดกําหนดในเรื่องรายไดที่เกิดจากการวิจัยไว
จึงตองเปนไปตามขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ ที่กําหนดใหในกรณีที่มีเงินรายไดเกิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือ
เปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๒) สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. ขอ ๑๒ กําหนดใหกําหนดใหกรรมสิทธิ์และ
หรือสิทธิในผลงานหรือทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้เปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหทุนและผูรับทุนรวมกันเพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจกรรมของ สวก. ตอไป เวนแตคูสัญญาจะ
ไดมีขอตกลงกันเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ผูรับทุนตองสงมอบผลงานดังกลาวใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น จึงขัดแยงกับขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

๑๘
เกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดใหในกรณีที่มีเงินรายไดเกิดขึ้นระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน
(๓) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ สกว. ขอ ๑.๒ วรรคสาม กําหนดใหกรณีมีรายไดหรือ
ผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองนํารายไดหรือ
ผลประโยชนดังกลาวเขาบัญชีโครงการ และรายงานใหผูใหทุนทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับ
ดังกลาวในรายงานการเงินที่เสนอตอผูใหทุนทุกๆ ๖ เดือน จึงขัดแยงกับขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ที่กําหนดใหในกรณีที่มีเงินรายไดเกิดขึ้นระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือเปนเงินที่สวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน
โดยสรุป เมื่อพิจารณาแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากทั้งสามแหลงทุนประกอบกับ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่สวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดแลว เห็นไดวาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. สอดคลองกับหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
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