
เอกสารวิชาการ

เรื่องที่ ๒

คูมือเทคนิคการการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงกรณีทั่วไป

โดย
นางสาวสุมาลี จําเริญ

เลขทะเบียนวิจัยที่ ๕๕(๒)-๐๕๑๓-๐๙๘
สถานที่ดําเนินการ สํานักกฎหมาย กรมปศุสัตว

กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๕
การเผยแพร วารสารขาวปศุสัตว



ก
คํานํา

คูมือเทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงกรณีท่ัวไป ฉบับนี้ ผูเขียนไดรวบรวม
ขอมูลตลอดระยะเวลา ๘ ปกวาในการเปนนิติกร ซึ่งผูเขียนไดรับมอบหมายใหตรวจรางสัญญาและบันทึก
ขอตกลงตั้งแตปแรกท่ีเขารับราชการ แลวนํามาวิเคราะหกับความรูดานกฎหมายและการตรวจรางสัญญาและ
บันทึกขอตกลงท่ีผูเขียนไดศึกษาในระดับปริญญาโท ในวิชาสัญญาของรัฐ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง จากการเขารับการฝกอบรม
นักกฎหมายภาครัฐระดับตน รุนท่ี ๔ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสถาบันพระปกเกลา
โดยนําประสบการณทํางานและความรูดังกลาวมาวิเคราะหจนไดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในการตรวจรางสัญญาและ
บันทึกขอตกลง ซึ่งผูเขียนไดนําหลักเกณฑดังกลาวลงตีพิมพในวารสารขาวปศุสัตว ในปท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๒๘๑
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หนา ๓๔-๓๖ และไดจัดทําเปนคูมือฉบับนี้ เพ่ือความสะดวกในการใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของนิติกร สํานักกฎหมาย และเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยในคูมือฉบับนี้ ผูเขียน
ไดกลาวถึงการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงครอบคลุมท้ังหมด ท้ังสัญญาท่ีมีแบบเฉพาะซึ่งไมตองตรวจ
พิจารณาในเนื้อหา เพียงพิจารณาวาลงนามครบถวนหรือไม คูสัญญามีอํานาจลงนามหรือไม และเนนย้ําการ
ตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตองยกรางข้ึนใหมหรือตองตรวจพิจารณาในเนื้อหา โดยผูเขียนไดวาง
หลักเกณฑในการตรวจพิจารณาสัญญาและบันทึกขอตกลง อยางมีระบบและหลักเกณฑท่ีชัดเจน พรอมแนบ
ตัวอยางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีไดตรวจพิจารณาแลวมาเปนตัวอยางประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ คูมือ
ฉบับนี้เปนคูมือท่ีมีความครบถวนสมบูรณเพียบพรอมท้ังเนื้อหาหลักเกณฑในการตรวจพิจารณาและตัวอยาง
สัญญาและบันทึกขอตกลง อยางไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาข้ึนอยูกับจํานวนสัญญาและ
บันทึกขอตกลงท่ีไดตรวจพิจารณา ยิ่งตรวจพิจารณามากเทาใดความเชี่ยวชาญยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น ซึ่งคูมือ
ฉบับนี้ยอมเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหผูใชคูมือ โดยเฉพาะนิติกร สํานักกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงอยางมีหลักเกณฑมากยิ่งข้ึน
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมปศุสัตวเปนหนวยงานราชการระดับกรม มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉะนั้น ในกรณี
ท่ีกรมปศุสัตวประสงคจะทํานิติกรรมหรือทําความตกลงกับหนวยงานตางๆ ท่ีเปนหนวยงานราชการดวยกัน
หรือหนวยงานเอกชน หรือกับบุคคลใดๆ จะตองทําสัญญา บันทึกขอตกลง หรือความตกลงท่ีเรียกชื่ออ่ืนๆ เชน
บันทึกความเขาใจ เปนตน ฉะนั้น ในการทําสัญญาและบันทึกขอตกลงกรมปศุสัตวจะตองผูกพันตามเงื่อนไขท่ี
ไดตกลงกันและระบุไวในสัญญาและบันทึกขอตกลง ดังนั้น กอนท่ีกรมปศุสัตวจะลงนามสัญญาและบันทึก
ขอตกลง จึงตองสงรางสัญญาและบันทึกขอตกลงใหสํานักกฎหมายตรวจพิจารณากอน เพ่ือความถูกตองรัดกุม
ไมทําใหทางราชการเสียประโยชน และเพ่ือใหชอบดวยกฎหมาย

ในการตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลง นิติกรแตละคนไมมีแนวปฏิบัติใน
การตรวจพิจารณาท่ีชัดเจน แตเนื่องดวยผูเขียนไดรับมอบหมายใหตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมาเปน
ระยะเวลา ๘ ปกวา โดยเริ่มตรวจพิจารณารางสัญญาหรือบันทึกขอตกลงมาตั้งแตปแรกท่ีเขารับราชการ และ
โดยหลักแลวผูเขียนมักไมเชื่อตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงท่ีไดตรวจตอๆ กันมา เนื่องจากไมมีหลักเกณฑ
ข้ันตอนการตรวจพิจารณาท่ีชัดเจน ไมสามารถอธิบายได เปนการตรวจพิจารณาแลวแตผูตรวจพิจารณาจะ
เห็นสมควร จึงไดศึกษาเพ่ิมเติมในระดับปริญญาโทในรายวิชาสัญญาของรัฐ และไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับตนรุนท่ี ๔ โดยผูเขียนไดเลือกการฝกอบรมรายกลุมท่ีตอง
ฝกอบรมเปนระยะเวลา ๕ วันติดตอกัน ผูเขียนเขารับการฝกอบรมการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง
จากความรูในระดับปริญญาโทและความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม ทําใหผูเขียนนํามาใชในการตรวจรางสัญญา
และบันทึกขอตกลงอยางไดผล ทําให การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง เปนระบบมีหลักเกณฑและ
ข้ันตอนวิธีการในการตรวจพิจารณาท่ีชัดเจน ชี้แจงและอธิบายไดทุกข้ันตอน สงผลใหผูเขียนใชเวลาในการ
ตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงนอยลง สามารถดําเนินการเสร็จไดภายใน ๑ ชั่วโมง กรณีเปนเรื่องเรงดวน
และในกรณีปกติผูเขียนสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงแลวแกไขและเสนอกรมปศุสัตวพิจารณา
อนุมัติรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดภายใน ๑ วันทําการนับจากท่ีไดรับมอบหมายงาน

ปจจุบันผูเขียนไดถายทอดเทคนิคในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงใหนิติกรอ่ืนถือ
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การฝกฝน รวมท้ังตองสั่งสมจากประสบการณในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ดังนั้น การจัดทําคูมือ
เทคนิคการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ัวไปจึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนานิติกรกรมปศุสตว
ใหมีศักยภาพในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา

๑. เพ่ือศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในแตละประเภท ซึ่งมีความ

ยุงยากและหลักเกณฑในการตรวจท่ีแตกตางกันไป
๓. เพ่ือกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงให

เปนไปในแนวทางเดียวกัน มาตรฐานผลงานระหวางบุคคลไมแตกตางกัน



๒
๑.๓ วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา

ผูเขียนรวบรวมขอมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลตางๆ จากเอกสาร เชน
สัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจพิจารณา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือคําอธิบายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เอกสารประกอบการ
บรรยายเก่ียวกับการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง บทความในวารสารขาวปศุสัตว ซึ่งผูเขียนไดลง
บทความเก่ียวกับการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ๓ บทความ เปนตน
๑.๔ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. กรมปศุสัตวสามารถลงนามสัญญาและบันทึกขอตกลงไดทันตามกําหนดเวลาท่ีไดมีการ
นัดหมายวันลงนามไวตามกําหนดการ

๒. ผลงานการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีไดดําเนินการแลว สามารถใชเปนบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติงานใหกับนิติกรอ่ืนได

๓. สํานักกฎหมายและกรมปศุสัตว มีคูมือในการตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลง
ท่ีชัดเจนและเชื่อถือได สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได

๔. ทําใหมาตรฐานของผลงานตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงระหวางบุคคลมีความเทา
เทียมกัน นิติกรอ่ืนสามารถตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงไดถูกตองและภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วไมเกิน
๓ วันทําการ



บทที่ ๒
ประเภทของสัญญาและบันทึกขอตกลงภายในประเทศ

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงภายในประเทศ ผูเขียนจึงขอ
แบงแยกสัญญาและบันทึกขอตกลงเปน ๒ ประเภท ตามความยากงายและความซับซอนในการตรวจพิจารณา
คือ สัญญาท่ีมีแบบเฉพาะ และสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ โดยขอ
กลาวตามลําดับ ดังนี้

๒.๑ สัญญาท่ีมีแบบเฉพาะ
สัญญาท่ีมีแบบเฉพาะ โดยมีระเบียบกําหนดใหใชแบบสัญญาตามท่ีกําหนด คือ สัญญาดังจะ

กลาวตอไปนี้
๒.๑.๑ สญัญาลาศึกษาตอ

สัญญาลาศึกษาตอเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในหนังสือ ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันท่ี
๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ

(๑) สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ (ภาคผนวก ๑)
(๒) สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

(ภาคผนวก ๒)
สัญญาท้ังสองประเภทดังกลาว มีรูปแบบกําหนดไวเปนการเฉพาะแลว ฉะนั้น การตรวจ

พิจารณาจึงพิจารณาแตเพียงวามีการกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อครบถวนหรือไมเทานั้น
ไมมีปญหาในการตรวจพิจารณาแตอยางใด

๒.๑.๒ สัญญาจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับท่ีแกไขเพิ่มเติม

การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตองใชแบบสัญญาตัวอยางท่ีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนด โดยตาม
ขอ ๑๓๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม
กําหนดใหการลงนามในสัญญาจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ และใหทําเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด สวนวรรคสอง กําหนดใหการทําสัญญารายใด
ถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาท่ี กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ี
กําหนดไวในตัวอยางสัญญา และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็น
วาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
และในวรรคสาม กําหนดใหในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนดได และจําเปนตองราง
สัญญาข้ึนใหม ตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการ
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบท่ีเคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได ฉะนั้น
การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไข
เพ่ิมเติม จึงมีแบบกําหนดไวชัดเจนแลว ไมตองตรวจพิจารณารางแตอยางใด เพียงแตกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน และตองพิจารณาอํานาจผูลงนามวาผูลงนามมีอํานาจลงนามหรือไม ซึ่งการพิจารณาอํานาจผูลงนาม
ไมใชพิจารณาเครงครัดเฉพาะกรณีคูสัญญาเปนเอกชนเทานั้น กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานราชการดวยกันก็ตอง
พิจารณาใหครบถวน



๔
๒.๒ สัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ

รางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณามีท้ังท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึน
ใหมท้ังฉบับ ดังนี้

๒.๒.๑ สัญญาภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
สัญญาภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว หรือท่ีรูจักกันในชื่อ “โครงการ

โคลานครอบครัว” คือ สัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโค (ภาคผนวก ๓) ซึ่งกรมปศุสัตวไดวาจาง
สถาบันการศึกษารวมท้ังสิ้น ๓๙ สถาบัน เพ่ือฝกอบรมผสมเทียมโคใหกับอาสาสมัครท่ีกรมปศุสัตวจัดสงให
ฝกอบรม โดยมีสถาบันการศึกษาของรัฐ ๓๘ แหง และสถาบันเอกชน ๑ แหง ท้ังนี้ ในตอนตนสํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ไดยกรางเปนขอตกลง ผูเขียนพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากการจางเหมา
ดังกลาวมีเอกชนรวมอยูดวยจึงตองกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการวางหลักประกันเงินคาจางลวงหนา จึงได
พิจารณาเปรียบเทียบกับสัญญาจางแนบทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม และไดยกรางสัญญาข้ึนใหมท้ังฉบับ เปนรางสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโค แลว
เสนอกรมปศุสัตว เ พ่ือลงนามหนังสือถึงอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณารางสัญญาดังกลาวตามขอ ๑๓๒
วรรคสาม ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาข้ึน
ใหม ตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน

๒.๒.๒ บันทึกขอตกลงภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
๒.๒.๒.๑ ขอตกลงดําเนินงานรวมกันของเกษตรกรกับสวนงานท่ีเกี่ยวของ ภายใต

โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล (ภาคผนวก ๔)
รางขอตกลงดังกลาวเปนการตกลงรวมกันระหวางสามฝาย คือ ผูเลี้ยงโค กรมปศุสัตว และ

บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด หรือ สทธ. แตชื่อท่ีเปนท่ีรูจัก คือ SPV (Special Purpose Vehicle)
โดยในขอตกลงกําหนดใหกรมปศุสัตวทําหนาท่ีผสมเทียมโคโดยใชน้ําเชื้อจากโคพอพันธุ ผูเลี้ยงโคมีหนาท่ีเลี้ยงดู
ลูกโคจนหยานม สวน SPV มีหนาท่ีรับซื้อลูกโคหยานมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด

ท้ังนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาว ผูเขียนไดรับมอบหมายใหพิจารณาในขณะรับราชการได
เปนระยะเวลาปกวา จึงยังไมมีประสบการณในการตรวจพิจารณารางขอตกลง อีกท้ังไมรูโครงสรางความเปนมา
ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว

๒.๒.๒.๒ ขอตกลงความรวมมือเพื่อดําเนินงานโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลาน
ครอบครัว ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด
(ภาคผนวก ๕)

รางขอตกลงดังกลาวเปนการตกลงรวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดย
กรมปศุสัตว กับ บริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการโดย
กรมปศุสัตวนั้น ตกลงรวมมือดําเนินการจัดการฐานขอมูลการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทย รับข้ึนทะเบียนผูมี
ความประสงคจะขายโคใหกับโครงการ อบรมใหความรูในการจัดการฟารมแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
เปนตน สวนบริษัท สงเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จํากัด ตกลงประชาสัมพันธโครงการรวมกับกรมปศุสัตว
กําหนดกรอบแนวทางวางแผนการดําเนินงานดานโคเนื้อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ เปนตน

ท้ังนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาว ผูเขียนไดรับมอบหมายใหพิจารณาในขณะรับราชการได
เปนระยะเวลาปกวา จึงยังไมมีประสบการณในการตรวจพิจารณารางขอตกลง อีกท้ังไมรูโครงสรางความเปนมา
ของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว เชนเดียวกับการตรวจรางขอตกลงดําเนินงานรวมกันของ
เกษตรกรกับสวนงานท่ีเก่ียวของ ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล
ท่ีไดกลาวมาแลวใน (๑)



๕
๒.๒.๒.๓ ขอตกลงการจางประเมินคุณภาพการฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผาน

การฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว (ภาคผนวก ๖)
รางขอตกลงดังกลาวทําข้ึนระหวาง กรมปศุสัตว กับ สัตวแพทยสภา เพ่ือจางใหสัตวแพทย

สภาทําหนาท่ีตรวจประเมินคุณภาพการฝกอบรมการผสมเทียมโค และรับรองผูผานการฝกอบรม ภายใต
โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว โดยประเมินคุณภาพการฝกอบรมของสถาบันการศึกษาท่ีจัด
ฝกอบรมผสมเทียมโค และทดสอบความรูความสามารถภาคปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมการผสมเทียมโคท่ี
ผานการทดสอบภาคทฤษฎีแลว

ท้ังนี้ การตรวจรางขอตกลงดังกลาวผูเขียนเริ่มเห็นภาพรวมของโครงการสงเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อลานครอบครัวแลว โดยในชวงแรกยังไมเขาใจภาพรวมของโครงการ ประกอบกับการตรวจราง
ขอตกลงตาม (๑) กับ (๒) มีแตเอกสารรางขอตกลงจํานวนไมก่ีแผน ไมมีเอกสารอ่ืนประกอบ จึงไมสามารถ
ทราบถึงความเปนมาได ประกอบกับผูเขียนมีอายุราชการในการทํางานเพียงหนึ่งปกวา ยังไมมีประสบการณ
ผูเขียนเริ่มเขาใจภาพรวมของโครงการ เม่ือไดยกรางสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโค เพ่ือสงใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจ ตอมาหลังจากนั้น จึงไดพิจารณารางขอตกลงตาม (๓) คือ ขอตกลงการจางประเมิน
คุณภาพการฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผานการฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ลานครอบครัว ซึ่งผูเขียนไดตรวจพิจารณารางและแกไขใหมโดยเทียบเคียงกับสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสม
เทียมโค ท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด

๒.๒.๓ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากประสบการณในการตรวจรางสัญญาของผูเขียน สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีผูเขียนได

ตรวจรางสัญญา มาจากแหลงทุน ๓ หนวยงาน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ซึ่งแตละ
แหลงทุนวิจัย ผูใหทุนไดกําหนดแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยใหกรมปศุสัตวซึ่งเปนหนวยงานผูรับทุน
ลงนาม โดยสัญญาของแตละแหลงทุนจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไป นอกจากนี้ ในการตรวจรางสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย จะตองพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/
ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ ท้ังนี้ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตองไมขัดกับหลักเกณฑดังกลาว กรมปศุสัตวสามารถปฏิบัติตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยและขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบราชการดวย

๒.๒.๔ สัญญาและบันทึกขอตกลงอ่ืนๆ
สัญญาและบันทึกขอตกลงอ่ืนๆ ตามท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณา สวนมากเปนบันทึกขอตกลง

ระหวางหนวยงานราชการ บันทึกขอตกลงกับหนวยงานเอกชนมีบางแตไมมาก ตัวอยางบันทึกขอตกลงกับ
หนวยงานราชการ เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ องคการสวนสัตว
ในพระบรมราชูปถัมภ (ภาคผนวก ๗) บันทึกขอตกลงรวมดําเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเฝาระวังโรคไขหวัดนก ระหวาง กรมปศุสัตว กับ กรมควบคุมโรค
(ภาคผนวก ๘) เปนตน ตัวอยางบันทึกขอตกลงกับหนวยงานเอกชน เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ กลุมบริษัทฟารมโชคชัย (ภาคผนวก ๙) เปนตน

ท้ังนี้ รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑในการตรวจพิจารณารางสัญญาท่ีตองตรวจรางหรือ
ยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ ผูเขียนจะไดกลาวรายละเอียดในบทท่ี ๓ และบทท่ี ๔



บทที่ ๓
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงทั่วไป

ตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี ๒ วาสัญญาและบันทึกขอตกลงมี ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก
สัญญาท่ีมีแบบเฉพาะ ไมตองตรวจพิจารณารางสัญญา เพียงแตกรอกขอมูลใหครบถวน และตรวจสอบอํานาจ
ของผูลงนามในสัญญา และประเภทท่ีสอง สัญญาท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ ซึ่งตองมีหลักเกณฑ
ในการตรวจพิจารณาอยางเปนระบบ ท้ังนี้ ในหนังสือคูมือเลมนี้ผูเขียนขอกลาวถึงเฉพาะหลักเกณฑการตรวจ
รางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ เนื่องจากมีความยุงยากในการตรวจ
พิจารณา จําเปนตองมีคูมือวางหลักเกณฑไวใหชัดเจนเพ่ือใหบุคคลอ่ืนถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
สวนสัญญาท่ีมีแบบเฉพาะ อยางสัญญาลาศึกษา กับสัญญาจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพียงกรอกขอความ และลงลายมือชื่อใหครบถวน และ
ตรวจสอบอํานาจผูลงนาม จึงไมมีความยุงยาก เนื่องจากแบบฟอรมของรางสัญญาเปนตองเปนไปตามระเบียบ
เฉพาะ กลาวคือ สัญญาลาศึกษา ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญาและการชดใช
เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
สวนสัญญาจัดซื้อจัดจาง ตองเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ี
แกไขเพ่ิมเติม

จากประสบการณในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงของผูเขียน จึงขอแยกหลักเกณฑ
ในการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตองตรวจรางหรือยกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ เปน ๒ หลักเกณฑ คือ
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ัวไป กับ หลักเกณฑการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณาแตกตางไปจากการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ัวไป

ท้ังนี้ ในบทท่ี ๓ ผูเขียนขอกลาวถึงหลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในกรณี
ท่ัวไป และในบทท่ี ๔ จะกลาวถึงหลักเกณฑในการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

หลักเกณฑการตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงในกรณีท่ัวไป มีหลักเกณฑในการตรวจ
พิจารณา ดังนี้
๓.๑ วัตถุประสงคของการตรวจ

๓.๑.๑ เพื่อใหชอบดวยกฎหมายและระเบียบ
การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังมิใหสัญญานั้นขัดตอ

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ซึ่งระเบียบของทางราชการนี้ อาจอยูในรูปอ่ืนๆ เชน คําสั่ง ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน ตัวอยางเชน การทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงของกรมปศุสัตวกับหนวยงาน
ตางๆ ท้ังหนวยงานราชการดวยกันและเอกชน ตองเปนไปตามกรอบอํานาจและภารกิจของกรมปศุสัตว ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๑.๒ เพื่อไมใหทางราชการเสียเปรียบ
ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังมิใดทางราชการตกเปนฝายเสียเปรียบโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณี

คูสัญญาเปนฝายเอกชน หรือแมเปนการทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานราชการดวยกัน ผูเขียนก็ตอง
คํานึงถึงประโยชนของกรมปศุสัตวไวกอน กรมปศุสัตวตองไมเสียเปรียบ แตในขณะเดียวกันก็ตองไมไดเปรียบ
คูกรณีอีกฝายหนึ่งจนเกินสมควร ตัวอยางเชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว
และกลุมบริษัทฟารมโชคชัย ซึ่งระบุอยูในภาคผนวก ๙ หนาท่ีความรับผิดชอบของกรมปศุสัตวมีเฉพาะในดาน
วิชาการดานการสัตวแพทยเทานั้น สวนดานคาใชจาย งบประมาณตางๆ เปนอํานาจหนาท่ีของกลุมบริษัทฟารม
โชคชัย



๗
๓.๑.๓ เพื่อคุมครองสาธารณชน
ผูตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลงตองพิจารณาโดยรอบคอบวา การปฏิบัติตาม

สัญญาและบันทึกขอตกลงดังกลาวจะไมกอความเดือดรอนหรือกระทบตอสาธารณจนเกินกวาท่ีควรจะเปนดวย
๓.๑.๔ เพื่อความเปนธรรม
การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีวัตถุประสงคไมใหทางราชการเสียเปรียบ แตก็มิได

มุงหมายใหเกินเลยจนถึงกับเปนการเอาเปรียบอีกฝาย ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีผูตรวจพิจารณาจะตองทําให
สัญญาและบันทึกขอตกลงเกิดความเปนธรรม ตัวอยางเชน ในเงื่อนไขการบอกเลิกบันทึกขอตกลง ในรางบันทึก
ขอตกลงท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณา มักกําหนดใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงโดยมี
หนังสือแจงใหอีกฝายทราบ ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนการแสดงเจตนาฝายเดียว อีกฝายเพียงแคทราบยังไมไดตกลง
ใหเลิกบันทึกขอตกลง ก็มีผลใหบันทึกขอตกลงเปนอันเลิกกันไปแลว เปนการบอกเลิกบันทึกขอตกลงท่ีงาย
เกินไป คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงตามอําเภอใจได ไมเปนธรรมกับคูกรณีอีกฝาย
ผูเขียนจึงไดกําหนดเงื่อนไขใหการบอกเลิกบันทึกขอตกลงตองไดรับความเห็นชอบจากคูกรณีอีกฝาย (กรณีเปน
บันทึกขอตกลงระหวางสองฝาย) หรือตองไดรับความเห็นชอบจากทุกฝาย (กรณีเปนบันทึกขอตกลงระหวาง
หลายฝาย) ดังมีขอความวา “หากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลง จะตองมีหนังสือแจงใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน และอีกฝายหนึ่งเห็นชอบ จึงมีผลใหยกเลิกบันทึกขอตกลงนี้ได
ท้ังนี้ การใหความเห็นชอบดังกลาวใหทําเปนหนังสือแจงใหฝายท่ีประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลงทราบ
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแตไดรับแจงบอกเลิกบันทึกขอตกลง”

๓.๑.๕ เพื่อใหมีความชัดเจน ไมขัดแยงกันเอง และตรงตามเจตนารมณ
นอกจากจะพิจารณาในดานเนื้อหาสัญญาและบันทึกขอตกลง พิจารณาความไดเปรียบ

เสียเปรียบแลว ผูตรวจพิจารณาตองระมัดระวังการใชถอยคํามิใหเปนท่ีกํากวมหรือตีความไดหลายนัย เงื่อนไข
แตละขอตั้งแตตนจนจบจะตองสอดรับไมขัดแยงกันเอง และตองพิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญาและบันทึก
ขอตกลงใหเปนไปตามเจตนารมณในการทําสัญญาของคูสัญญา ซึ่งระบุไวในวรรคสองซึ่งเปนวรรคเจตนารมณ
ตัวอยางเชน บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการวิจัย พัฒนา และสงเสริมอาหารสัตว ระหวาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ กรมปศุสัตว (ภาคผนวก ๑๐) วรรคเจตนารมณ กําหนดใหท้ังสองฝายรวมมือกัน
ทางวิชาการดานการวิจัย พัฒนา และสงเสริมดานอาหารสัตว และพืชอาหารสัตว เพ่ือนําผลงานท่ีไดจาก
โครงการวิจัยดานอาหารสัตวและพืชอาหารสัตว ไปสูการปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ฉะนั้น เนื้อหาของ
บันทึกขอตกลงดังกลาวตองสอดคลองกับเจตนารมณขางตน ซึ่งตามขอ ๒ ของบันทึกขอตกลงดังกลาว กําหนด
เงื่อนไขดังนี้ “ท้ังสองฝายตกลงใหการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร อุปกรณการวิจัย และสถานท่ีในการวิจัย
การทดสอบ และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาซึ่งดําเนินการโดยอาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิชาการ
ของกรมปศุสัตว ท้ังนี้ ท้ังสองฝายจะไดตกลงกันในรายละเอียดแตละโครงการ”

๓.๑.๖ เพื่อปองกันขอพิพาทในอนาคต
ผูตรวจพิจารณาตองคาดการณไวลวงหนาวา เม่ือมีการลงนามสัญญาและบันทึกขอตกลงกัน

แลว มีแนวโนมวาจะเกิดขอพิพาทใดข้ึนจากเงื่อนไขในสัญญา หากคาดการณไดดังเชนวานั้น ก็ตองหาวิธีการ
แกไขตั้งแตการตรวจพิจารณาราง ตัวอยางเชน ตัวเลขระบุจํานวนเงิน จํานวนสิ่งของ จํานวนระยะเวลา เปนตน
หากไมมีตัวอักษรกํากับไว อาจเกิดขอพิพาทในอนาคตได นอกจากนี้ กรณีเงื่อนไขในสัญญามีขอความขัดแยง
กันเองหรืออาจตีความไดหลายนัย ในอนาคตอาจเปนสาเหตุหนึ่งใหเกิดขอพิพาทในอนาคตได



๘
๓.๒ เอกสารท่ีตองตรวจ

การตรวจพิจารณารางสัญญาและบันทึกขอตกลงมีเอกสารท่ีตองตรวจพิจารณา ดังนี้
๓.๒.๑ รางสัญญาหรือบันทึกขอตกลงแลวแตกรณี
คําวา “ราง” มีความหมายอยูในตัวแลววาตองเปนเอกสารท่ียังมิไดลงนามกันเปนทางการ

โดยรางสัญญาและบันทึกขอตกลงท่ีตรวจพิจารณา ตองผานการเจรจาจนเปนท่ียุติแลว จึงจะมีการตรวจ
พิจารณา หากการเจรจายังไมยุติ จะทําใหเสียเวลาในการตรวจรางพิจารณา เนื่องจากเงื่อนไขในสัญญาและ
บันทึกขอตกลงยังคงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา จนกวาการเจรจาจะยุติ

๓.๒.๒ เอกสารแนบทายสัญญาและบันทึกขอตกลง
จากการตรวจพิจารณาของผูเขียน สัญญามักมีการแยกสวนท่ีเปนรายละเอียดออกไปตางหาก

เปนเอกสารแนบทายสัญญาซึ่งเงื่อนไขในสัญญากําหนดใหเปนสวนหนึ่งของสัญญา แตบันทึกขอตกลงมักไมมี
เอกสารแนบทาย เนื่องจากการทําบันทึกขอตกลงรวมกันเปนการรวมมือกันในการดําเนินการตางๆ ไดกําหนด
ความรวมมือในลักษณะกวางๆ ไวในบันทึกขอตกลง สวนรายละเอียดสามารถไปตกลงกันภายหลังได ดังนั้น
บันทึกขอตกลงท่ีผูเขียนไดตรวจพิจารณาจึงแทบไมมีเอกสารแนบทาย ท้ังนี้ หากมีสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
แลวแตกรณีมีเอกสารแนบทายดวย การตรวจรางก็ตองพิจารณาเอกสารแนบทายประกอบดวยเชนกัน

๓.๒.๓ เอกสารอ่ืนๆ
ในบางกรณีผูลงนามเปนคูสัญญาเอกชนจึงตองพิจารณาเอกสารท่ีระบุใหอํานาจบุคคลดังกลาว

มาลงนามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงดวย และในกรณีคูสัญญาในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงเปนหนวยงาน
ราชการดวยกัน และผูลงนามมิไดเปนหัวหนาหนวยงานราชการนั้น การลงนามก็ตองพิจารณาวาบุคคลดังกลาว
มีอํานาจลงนามหรือไม โดยพิจารณาหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจประกอบการพิจารณา เพ่ือปองกันขอพิพาท
ซึ่งอาจเกิดมีข้ึนในอนาคต ตัวอยาง กรณีกรมปศุสัตวลงนามสัญญาจางท่ีปรึกษา จางมหาวิทยาลัยของรัฐ
แหงหนึ่งเปนท่ีปรึกษาในโครงการหนึ่ง ผูลงนามฝายมหาวิทยาลัยเปนคณบดี หัวหนาโครงการ มิไดเปน
อธิการบดีซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการนั้นๆ ผลปรากฏวามหาวิทยาลัยไมดําเนินการตามสัญญาและไมสงมอบ
งาน กรมปศุสัตวแจงใหสงมอบงานและสงวนสิทธิปรับ ตอมามหาวิทยาลัยไดโตแยงวาสัญญาไมผูกพันตน
เนื่องจากไมไดมอบอํานาจใหคณบดีหัวหนาโครงการเปนผูลงนามสัญญาแตอยางใด สัญญาจึงไมผูกพัน
มหาวิทยาลัย และกรมปศุสัตวไดสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวน
ราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนผู วินิจฉัย ซึ่งคณะกรรมการฯไดชี้ขาดวาสัญญาไมมีผลผูกพัน
มหาวิทยาลัย ฉะนั้น การตรวจสอบเอกสารมอบอํานาจในการลงนาม กรณีผูลงนามมิใชหัวหนาสวนราชการ
นั้นๆ จึงเปนสาระสําคัญตองตรวจสอบกอนมีการลงนามสัญญา

๓.๓ โครงสรางของสัญญาและบันทึกขอตกลง
เม่ือนําสัญญาและบันทึกขอตกลงแตละฉบับมาพิจารณาถึงโครงสราง 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)
ท้ังนี้ ผูเขียนของกลาวรายละเอียดในแตละโครงสราง ดังนี้



๙
๓.๓.๑ ช่ือสัญญา
สัญญาแมไมมีชื่อก็หาไดมีผลตอความสมบูรณตามกฎหมาย และสัญญานั้นแมจะตั้งชื่ออยางไร

ก็หาไดมีความสําคัญยิ่งไปกวาเนื้อหาของสัญญา แตวัตถุประสงคของการตั้งชื่อสัญญาก็เพ่ือความสะดวกในการ
ระบุหรืออางอิงถึงสัญญาฉบับนั้นๆ เนื่องจากในความเปนจริงแลว สัญญาท่ีคูสัญญาท้ังฝายรัฐและฝายเอกชนทํา
ข้ึนมิไดมีเพียงสัญญาฉบับนั้นๆ เพียงฉบับเดียว แตมีสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางกันและท่ีทํากับบุคคลอ่ืนอีกเปน
จํานวนมาก การตั้งชื่อสัญญากันไวใหชัดเจนยอมทําใหคูสัญญาสามารถทราบไดในทันทีวาหมายถึงสัญญาฉบับ
ใด นอกจากนี้แลว สัญญาท่ีมีชื่อชัดเจนยอมชวยใหศาล อนุญาโตตุลาการ และบุคคลท่ัวไปสามารถทราบได
ทันทีท่ีเห็นชื่อสัญญาวาเปนสัญญาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องใด ดังนั้น การตั้งชื่อสัญญาจึงควรใหมีความชัดเจน
เพียงพอท่ีจะสามารถบงชี้ไดโดยเฉพาะเจาะจงวาเปนสัญญาอะไร แตขณะเดียวกันก็มีความกะทัดรัด
ไมฟุมเฟอย และท่ีสําคัญคือ ชื่อสัญญาตองตรงตามเนื้อหาสาระของสัญญานั้นๆ ดวย บันทึกขอตกลงก็
เชนเดียวกัน ชื่อตองชัดเจนตรงตามเนื้อหาท่ีหนวยงานไดตกลงกันดวย ตัวอยางเชน สัญญาจางเหมาฝกอบรม
ผสมเทียมโค ตามท่ีไดอางแลวในภาคผนวก ๓ เนื้อหาสัญญากลาวถึงการจางใหสถานศึกษาทําหนาท่ีฝกอบรม
การผสมเทียมใหแกอาสาสมัครท่ีกรมปศุสัตวจัดสง อีกตัวอยางหนึ่ง เชน ขอตกลงการจางประเมินคุณภาพการ
ฝกอบรมการผสมเทียมโคและรับรองผูผานการฝกอบรม ภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว
ตามท่ีไดอางแลวในภาคผนวก ๖ เนื้อหาในขอตกลงระบุวา กรมปศุสัตวจางใหสัตวแพทสภาทําการประเมิน
สถานศึกษาท่ีฝกอบรมผสมเทียมโค และประเมินอาสาสมัครผูท่ีผานการฝกอบรม วามีความรูผานเกณฑหรือไม

๓.๓.๒ วรรคคูสัญญา
ในยอหนาแรกของสัญญาและบันทึกขอตกลง มักเปนขอความสวนท่ีระบุถึงสถานท่ีทําสัญญา

วันท่ีทําสัญญา ชื่อ และรายละเอียดของคูสัญญาแตละฝาย
สถานท่ีทําสัญญาระบุไวเพ่ือใหทราบวามูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลใด ตามมาตรา ๔ (๑) แหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
วันท่ีทําสัญญา ทําใหทราบไดวาสัญญามีผลนับตั้งแตวันใด นอกจากนี้ ในเงื่อนไขของสัญญา

อาจกําหนดเงื่อนไขใหคูสัญญาปฏิบัติตอกัน เชน กําหนดใหสัญญาหรือบันทึกขอตกลงมีระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันลงนาม เปนตน

สถานท่ีและวันท่ีของสัญญามิไดมีกฎเกณฑตายตัววาจะตองอยูในวรรคคูสัญญาเสมอไป บาง
กรณีคูสัญญาอาจแยกไวตางหากใหเดนชัดข้ึนท่ีหัวสัญญาหรือใตชื่อสัญญา คือ กอนท่ีจะเขาสูวรรคคูสัญญา
อยางไรก็ตาม การตรวจรางสัญญาและบันทึกขอตกลง ผูเขียนไดกําหนดใหสถานท่ีและวันท่ีของสัญญาอยูใน
วรรคคูสัญญาเสมอ

นอกจากนี้ สวนท่ีสําคัญท่ีสุดของวรรคคูสัญญา คือ สวนท่ีระบุถึงคูสัญญาแตละฝาย ซึ่ง
ประกอบดวยชื่อและท่ีอยูของคูสัญญา ในกรณีเปนนิติบุคคลใหระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามในสัญญาแทนนิติบุคคล
ไวดวยใหเปนท่ีชัดเจน สําหรับคูสัญญาฝายเอกชนท่ีเปนหางหุนสวนหรือบริษัท รายละเอียดดังกลาวจะปรากฏ
อยูในรายการท่ีจดทะเบียนไวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จึงตองนําหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลมาแนบทายสัญญาดวย ในบางกรณีบุคคลผูมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลอาจไมประสงคจะมาลงนามทํา
สัญญาเอง ก็มีสิทธิมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาลงนามแทนได กรณีเชนนี้ตองแนบหนังสือมอบอํานาจไวทายสัญญา
ดวยเชนกัน กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานราชการดวยกัน หากผูลงนามมิไดเปนหัวหนาสวนราชการ ก็ตองแนบ
หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจแนบทายสัญญาหรือบันทึกขอตกลงดวย เพ่ือใหแนชัดวาสัญญาหรือบันทึก
ขอตกลงมีผลผูกพันหนวยงานนั้นๆ

๓.๓.๓ วรรคเจตนารมณ
ถัดจากวรรคคูสัญญา กอนจะเขาสูเนื้อหาของสัญญา จะมีขอความอีก ๑ ยอหนา หรือหลาย

ยอหนาสุดแทแตความจําเปนและขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป เพ่ือแสดงถึงความเปนมาหรือเจตนารมณของ



๑๐
คูสัญญาในการท่ีเขาทําสัญญากัน ซึ่งจะเปนประโยชนในการตีความสัญญาในกรณีท่ีจําเปนตองหยั่งทราบ
เจตนารมณแหงสัญญา รวมท้ังเปนการแสดงใหเห็นวาคูสัญญามีความประสงคตรงกันในการเขาทําสัญญา

วรรคเจตนารมณนี้ อาจเรียกวา วรรคท่ีมา ก็ได ซึ่งมักข้ึนตนดวยคําวา “โดยท่ี” ตัวอยางเชน
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง กรมปศุสัตว กับ องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
วรรคเจตนารมณ ระบุขอความ “โดยท่ี กรมปศุสัตวและองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ มีความ
ประสงคจะรวมมือกันในทางวิชาการดานการสัตวแพทย ดังนั้น ท้ังสองฝายจึงไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี”้

ในวรรคเจตนารมณนี้ ไมควรใหมีขอความซึ่งเปนรายละเอียดของการตกลงกันของคูสัญญา
หรือเงื่อนไขใดๆ แหงสัญญา เนื่องจากเปนสวนท่ีตองอยูในเนื้อหาของสัญญา

นอกจากนี้ เม่ือสิ้นสุดวรรคคูสัญญาหรือวรรคเจตนารมณ (ถามี) กอนท่ีจะเขาสูเนื้อหาของ
สัญญา จะมีขอความอีกประโยคหนึ่ง เปนประโยคเชื่อมตอ ซึ่งแมจะไมมีก็มิไดกระทบถึงความสมบูรณแหง
สัญญา เพียงแตเปนความนิยมหรือเปนธรรมเนียมของการทําสัญญาท่ีตองมีประโยคนี้ไว ทําใหดูสละสลวย
สมบูรณยิ่งข้ึนเทานั้น เชน “คูสัญญาจึงไดตกลงกันดังตอไปนี้” “คูสัญญาท้ังสองฝายจึงทําสัญญาไวตอกัน
ดังตอไปนี”้ หรือตามบันทึกขอตกลงขางตน ท่ีระบุวา “ท้ังสองฝายจึงไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้” เม่ือจบ
ประโยคแลว จึงเริ่มเขาสูเนื้อหาของสัญญา

๓.๓.๔ วรรคเนื้อหาสัญญา
สวนท่ีเปนเนื้อหาของสัญญาคือสวนท่ีเปนขอตกลง ขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีคูสัญญาแตละ

ฝายจะตองเคารพและถือปฏิบัติ เนื้อหาของสัญญาอาจระบุไวเพียงขอเดียวหรือหลายสิบหลายรอยขอ แลวแต
การตกลงกัน เนื้อหาของสัญญาเปนขอกําหนดและเงื่อนไขท่ีคูสัญญาจะตองปฏิบัติตอกัน ดังนั้น ในการเรียบ
เรียงขอสัญญาในสวนนี้จึงควรเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตั้งแตตนจนจบ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการทําความเขาใจและไมเกิดความสับสน

๓.๓.๕ วรรคทายสัญญา
หลังจากขอสุดทายของเนื้อหาสัญญาไดจบแลว ยอหนาถัดไปมักเปนขอความอันจะนําไปสู

การลงนามในสัญญา หลังจากนั้นจึงเปนการลงนามของคูสัญญาและพยาน วรรคทายสัญญานั้น อาจเรียกวา
สวนทายสัญญาก็ได

เนื้อหาของวรรคทายสัญญานี้ สวนใหญเปนการกลาวถึงสัญญาท่ีจะลงนามกันวา ไดทําข้ึนก่ี
ฉบับ มีฝายใดยึดถือไวบาง และมีขอความเปนคํารับรองของคูสัญญาวากอนจะลงนามกันนั้นคูสัญญาไดอาน
และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว เพ่ือเปนการปองกันการกลาวอางในภายหลังวาทําสัญญาโดยสําคัญ
ผิดหรือถูกกลฉอฉล

ตัวอยางเชน “สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายได
อานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ”

๓.๓.๖ ชองลงนาม
สวนสําคัญของสัญญาอีกสวนหนึ่ง คือ การลงนามสัญญาเพ่ือใหสัญญามีผลผูกพันตอกัน ผูท่ี

จะลงนามในฐานะคูสัญญานั้น จะตองเปนคนเดียวกับท่ีระบุไวแลวในวรรคคูสัญญา กลาวคือ ในกรณีท่ีเปน
นิติบุคคลก็ตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น หรือโดยตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจใหลงนาม
สัญญาแทน หากการลงนามผูกพันหางหุนสวนหรือบริษัทจะตองมีการประทับตราตามท่ีไดจดทะเบียนไว
ประกอบดวย ก็ตองระมัดระวังใหเปนไปตามนั้นเพ่ือท่ีจะไดมีผลผูกพันโดยสมบูรณ

นอกจากนี้ การลงนามสัญญา แมกฎหมายมิไดบังคับวาจะตองมีพยานลงนามรวมดวย แต
ในทางปฏิบัติควรจัดใหมีพยานรวมลงนามเสมอ เพ่ือปองกันการกลาวอางในภายหลังวามิไดมีการทําสัญญากัน
ข้ึนจริง



๑๑
๓.๓.๗ เอกสารแนบทายสัญญา
ในสัญญาแตละฉบับ นอกจากตัวสัญญาแลว คูสัญญายังอาจตกลงนําเอกสารอ่ืนๆ มา

ประกอบแนบทายสัญญา โดยใหถือวาเอกสารเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย เอกสารเหลานี้เรียกวา
เอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งมีหลายลักษณะ ไดแก เอกสารความเปนมากอนการทําสัญญา ขอกําหนดทาง
เทคนิค ขอกําหนดในทางปฏิบัติ รายละเอียดดานขอเท็จจริง รายละเอียดเงื่อนไขสัญญา แบบฟอรมเอกสาร
ตางๆ แมคูสัญญาตกลงใหเอกสารแนบทายสัญญาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา แตควรใหมีความสําคัญในลําดับ
รอง หากมีขอความในสวนใดของเอกสารเหลานี้ท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญา ก็ควรใหขอความในสัญญามีผล
บังคับเหนือกวา สวนกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองคูสัญญาอาจกําหนดใหฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูวินิจฉัยชี้ขาด

๓.๔ เนื้อหาของสัญญา
เนื้อหาของสัญญา ยอมมีความแตกตางกันไปแลวแตของประเภทของสัญญา แตเนื่องจาก

ผูเขียนไดตรวจรางบันทึกความตกลงมากกวาสัญญา อีกท้ังในสวนของสัญญาโดยเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม และหากเปน
สัญญาจัดซื้อจัดจางท่ีไมมีแบบหรือไมสามารถทําตามแบบได ก็ตองสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดได
ตรวจพิจารณา ซึ่งมีเพียงสัญญาจางเหมาฝกอบรมผสมเทียมโคเพียงสัญญาเดียว ท่ีผูเขียนไดยกรางข้ึนใหมท้ัง
หมดแลวสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจพิจารณา ฉะนั้น จึงเห็นควรกลาวถึงเนื้อหาของบันทึกขอตกลง ซึ่ง
มีใหตรวจพิจารณาอยูบอยครั้ง โดยสวนมากเปนบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานราชการดวยกัน บันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานราชการกับเอกชนมีบางแตไมมาก ท้ังนี้ เนื้อหาของบันทึกขอตกลง ซึ่งเนื้อหาอาจไม
ซับซอนอยางสัญญา เนื่องจากบันทึกขอตกลงเปนการรวมมือกันทําภารกิจอยางหนึ่ง โดยกําหนดกรอบกวางๆ
ไวเปนลักษณอักษร รายละเอียดคูกรณีสามารถไปตกลงกันได ตางกับสัญญาซึ่งตองกําหนดเงื่อนไขสัญญาไวโดย
ละเอียดในเนื้อหาของสัญญา ท้ังนี้ เนื้อหาของบันทึกขอตกลง มีดังนี้

(๑) คูสัญญาตกลงรวมมือกันในเรื่องใด
(๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝาย
(๓) ระยะเวลาการดําเนินการตามบันทึกขอตกลง
(๔) การแกไขบันทึกขอตกลง
(๕) การบอกเลิกบันทึกขอตกลง
การตรวจรางบันทึกขอตกลงนั้น รางบันทึกขอตกลงตองผานการเจรจาจนเปนท่ียุติแลว ดังนั้น

การพิจารณาความไดเปรียบเสียเปรียบของบันทึกขอตกลงจึงมีความเครงครัดหรือเขมขนนอยกวาการตรวจราง
สัญญาซึ่งตองพิจารณาความไดเปรียบเสียเปรียบโดยรอบคอบ การตรวจพิจารณาบันทึกขอตกลงเนนการ
พิจารณาตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเปนหลัก ท้ังนี้ การตรวจพิจารณาในดานเนื้อหา จําเปนอยางยิ่ง
ตองอาศัยประสบการณในการตรวจราง และความแมนยํากฎหมายท่ีเก่ียวของ



บทที่ ๔
หลักเกณฑการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

ตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี ๒ วาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีผูเขียนไดตรวจรางสัญญา
มาจากแหลงทุน ๓ หนวยงาน คือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ซึ่งแตละแหลงทุนวิจัย ผูให
ทุนได กําหนดแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ใหกรมปศุสัตวซึ่ ง เปนหนวยงานผู รับทุนลงนาม
โดยสัญญาของแตละแหลงทุนจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกันไป นอกจากนี้ ในการตรวจรางสัญญารับทุนอุดหนุน
การวิจัย จะตองพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ สัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยตองไมขัดกับหลักเกณฑตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด กรมปศุสัตวสามารถปฏิบัติตาม
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบราชการดวย

ท้ังนี้ เพ่ือวิเคราะหสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหลงทุนท้ังสามหนวยงานดังกลาว
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) เปนจํานวนเงินตามท่ีระบุ เพ่ือทําการวิจัย เรื่องตามท่ีกําหนด ผูรับทุนตองทําการวิจัยเสร็จ
สมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนด ผูใหทุนมีสิทธิปรับลดเงินอุดหนุนการวิจัยตามความเหมาะสมของเงินงบประมาณ
หากผูรับทุนมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการตามสัญญา ผูรับทุนจะตองนําเงินท่ีเหลือมามอบใหแกผูใหทุน

นอกจากนี้ ตามขอ ๑ วรรคสาม กําหนดใหกรณีมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการตาม
สัญญา ผูรับทุนจะตองนําเงินอุดหนุนท่ีเหลือมาคืนใหผูใหทุน

ขอ ๒ กําหนดการเบิกจายเงินทุนวิจัย และการโอนเงินทุนวิจัยใหกับผูรับทุน โดยผูรับทุนมี
สิทธิเบิกเงินทุนวิจัยเปนงวดๆ สวนการใชจายเงินใหปฏิบัติตามขอกําหนดของผูใหทุน ท้ังนี้ การจายเงินทุนวิจัย
ผูใหทุนจายเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากซึ่งผูรับทุนเปดบัญชีแยกไวตางหากจากบัญชีอ่ืน ณ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยระบุชื่อผูรับทุนเปนผูมีอํานาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกลาวเพ่ือ
ดําเนินงานการวิจัยโครงการตามสัญญา โดยผูรับทุนจะตองแสดงเจตนาขอรับเงินผานธนาคารตามแบบคําขอรับ
เงินผานธนาคารท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

ขอ ๗ กําหนดใหผูรับทุนจะตองใชเงินทุนซึ่งไดรับจากผูใหทุน เพ่ือดําเนินการในโครงการให
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการในสัญญานี้เทานั้น

ขอ ๑๑ กําหนดใหทรัพยสินทางปญญาในผลการวิจัยใหเปนของผูใหทุนแตผูเดียว เวนแต
คูสัญญาท้ังสองฝายมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนกอนการลงนามสัญญานี้ สวนการจัดสรรประโยชนและการ
รักษาสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหเปนไปตามระเบียบของผูใหทุนท่ีจะประกาศใชบังคับตอไป

ขอ ๑๒ กําหนดใหสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือเอกสารแสดงสิทธิใดๆ เพ่ือคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนผลมาจากการวิจัยตามสัญญานี้ ใหเปนไปตามระเบียบของผูใหทุนท่ีจะประกาศใช
บังคับตอไป



๑๓
ขอ ๑๗ กําหนดใหกรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึนจากสัญญานี้ระหวางคูสัญญาซึ่งเปนสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ ใหระงับขอพิพาทโดยการเจรจาประนีประนอมระหวางรัฐมนตรีเจากระทรวงของคูสัญญาท่ีมี
กรณีพิพาทกัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๗ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และ/มติอ่ืนของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการระงับขอพิพาท
ระหวางหนวยงานของรัฐซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้น

๔.๒ สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก.
สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ สวก. (ภาคผนวก ๑๒) มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ ๑ กําหนดการตกลงจายและรับเงินทุนวิจัย โดยผูใหทุนตกลงใหทุน และผูรับทุนตกลงรับ

ทุนเพ่ือใชในการดําเนินโครงการวิจัยการเกษตร เรื่องท่ีกําหนด มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันใดถึงวันใดตามท่ี
ไดตกลงกัน เปนจํานวนเงินตามท่ีระบุ โดยผูใหทุนตกลงจายเปนงวดๆ ตามท่ีไดตกลงกัน

ขอ ๒ กําหนดการเบิกจายเงินทุนวิจัย และการโอนเงินทุนวิจัยใหกับผูรับทุน โดยผูรับทุน
จะตองเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเปนการเฉพาะของโครงการวิจัย ชื่อบัญชี ตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ
โครงการวิจัย และใหสงสําเนาสมุดเงินฝาก และใบขอเปดบัญชีเงินฝากท่ีมีรายชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเงินซึ่งตองมี
บุคคลในคณะผูวิจัยรวมดวย และเงื่อนไขการลงนามสั่งจายอยางนอยสองในสามของผูมีอํานาจสั่งจาย โดยหนึ่ง
ในจํานวนดังกลาวตองเปนหัวหนาโครงการวิจัย

ขอ ๓ กําหนดใหผูรับทุนจะตองควบคุมหรือกํากับใหคณะนักวิจัยใชเงินทุนซึ่งไดรับจากผูให
ทุนตามสัญญานี้เพ่ือดําเนินการในโครงการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยเทานั้น

ขอ ๔ กําหนดใหกรณีมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการวิจัย เม่ือสิ้นสุดโครงการแลว ผูรับทุน
จะตองสงคืนเงินทุนท่ีเหลือใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะได
ตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน

นอกจากนี้ ขอ ๔ วรรคสอง กําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจากการฝากเงินตามขอ ๒ เปน
กรรมสิทธิ์ของ สวก. ซึ่งผูรับทุนตองสงมอบใหผูใหทุนภายใน ๑๕ วัน นับแตปดบัญชีเงินฝากพรอมแนบ
หลักฐานตางๆ ซึ่งธนาคารไดรับรองแลว

ขอ ๑๒ กําหนดใหกรรมสิทธิ์และหรือสิทธิในผลงานหรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหทุนและผูรับทุนรวมกันเพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินกิจกรรมของ สวก. ตอไป เวนแตคูสัญญาจะไดมีขอตกลงกันเปนอยางอ่ืน ท้ังนี้ ผูรับทุนตองสงมอบ
ผลงานดังกลาวใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปน
อยางอ่ืน

ขอ ๑๓ กําหนดใหกรณีผูรับทุนจะนําผลงานอันเนื่องมาจากโครงการวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย
หรือในการใดๆ อันกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนมิได เวนแตผูรับทุนจะไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากคณะกรรมการกอน และตองดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หลักเกณฑการจัดสรร
ผลประโยชนระหวาง สวก. กับผูรับทุนและหรือคณะผูวิจัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด

๔.๓ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ท้ังนี้ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สกว. ระบุไวมุมบนดานขวาของหนากระดาษวา

“เอกสารปกปด หามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต” ดังนั้น ผูเขียนจึงไมสามารถนําตัวอยางสัญญาดังกลาว มาเปน
ภาคผนวกของคูมือเลมนี้ได ผูเขียนจึงขอสรุปสาระสําคัญของสัญญาบางขอซึ่งเปนเงื่อนไขท่ีตองนํามาพิจารณา



๑๔
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดซึ่งจะไดกลาวตอไป ท้ังนี้ สาระสําคัญของสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยมีสาระสําคัญ ดังนี้

ขอ ๑ การใหและการรับทุน
ขอ ๑.๑ กําหนดการตกลงจายและรับเงินทุนวิจัย โดยผูใหทุนตกลงใหทุนแกผูรับทุน เรื่อง

ตามท่ีกําหนด จํานวนเงินทุนวิจัยตามท่ีระบุ มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตวันใดถึงวันใด
ขอ ๑.๒ ผูใหทุนจะจายเงินตามสัญญาใหกับหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนเปนงวดๆ ตาม

กําหนดเวลาและเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข ๒ และตามระเบียบตางๆ ของผูใหทุน ท้ังนี้ ตามเอกสารแนบ
หมายเลข ๒ แนบทายสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย กําหนดใหผูรับทุนเปดบัญชีธนาคารเปนการเฉพาะของ
โครงการวิจัย เพ่ือรับโอนเงินเปนงวดๆ ตามท่ีกําหนด

วรรคสอง กําหนดใหหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองใชเงินทุนท่ีไดรับตามสัญญาเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้เทานั้น

วรรคสี่ กําหนดใหกรณีมีรายไดหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองนํารายไดหรือผลประโยชนดังกลาวเขาบัญชีโครงการ และรายงานใหผูให
ทุนทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกลาวในรายงานการเงินท่ีเสนอตอผูใหทุนทุกๆ ๖ เดือน

วรรคหา กําหนดใหกรณีมีเงินเหลือเม่ือสิ้นสุดโครงการแลว หัวหหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
จะตองคืนเงินท่ีเหลือพรอมดอกเบี้ยท่ีเกิดจากโครงการใหแกผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปน
หนังสือวาไดมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืน

ขอ ๔ สิทธิและการยกเลิกสัญญา
๔.๑ สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เปนสิทธิรวมกัน

ของผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนกับคณะนักวิจัย โดยผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนกับ
คณะนักวิจัยยินยอมมอบอํานาจใหผูใหทุนเปนผูทํานิติกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนในผลงานวิจัยแต
เพียงผูเดียว และผูใหทุนตกลงแบงผลประโยชนท่ีไดรับจากทรัพยสินทางปญญานั้นใหแกผูรับทุนและหัวหนา
โครงการวิจัยผูรับทุนกับคณะนักวิจัยรวมรอยละ ๕๐ ของผลประโยชนท่ีไดรับหลังจากหักคาใชจายใดๆ ในการ
ดําเนินการแลว ท้ังนี้ หากผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนและคณะนักวิจัยตองการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใดๆ จะตองทําความตกลงเปนหนังสือกับผูใหทุนกอน

๔.๔ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
เปนเอกสารแนบทายหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
(ภาคผนวก ๑๓) กําหนดรายละเอียดไว ดังนี้

ขอ ๑ หลักเกณฑนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
ขอ ๒ การรับเงินทุนเพ่ือดําเนินงานวิจัยของสวนราชการ ตองเปนการดําเนินงานภายใตกรอบ

อํานาจ หนาท่ี และภารกิจหลักของสวนราชการ และใหสวนราชการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใหทุนทุกครั้งท่ีมี
การรับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินนั้นใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการ

ขอ ๓ ใหสวนราชการนําเงินทุนวิจัยฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี เปนยอดรวมในบัญชีเงินนอกงบประมาณ ชื่อ “บัญชีเงินทุนวิจัย” และใหมีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมการรับ-จายเงินฝากโดยแยกเปนแตละโครงการ

หามมิใหนําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง



๑๕
ขอ ๔ ในกรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจ

พิจารณาดําเนินการไดภายในวงเงินไมเกินโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้นใหเปดใน
นามของสวนราชการ

ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน
๗ วันทําการ นับจากวันท่ีธนาคารไดคํานวณจายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี

ขอ ๕ การใชจายเงินทุนวิจัย ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันเพ่ือการดําเนินงานวิจัยภายใต
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนเทานั้น และใหใชจายไดเฉพาะรายการท่ีพึงจายไดจากเงิน
งบประมาณ ยกเวนการจายเงินทุนวิจัยในกรณีตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีผูใหทุนกําหนด

๕.๑ การจายคาตอบแทนนักวิจัย เฉพาะในกรณีการดําเนินโครงการวิจัยนั้นเปนการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากภารกิจปกติ

๕.๒ การจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการวิจัย
๕.๓ การเดินทางไปปฏิบัติงาน
๕.๔ คาวัสดุ และครุภัณฑ
ขอ ๖ ในกรณีท่ีมีเงินรายไดเกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ (เชน การ

ขายผลผลิตท่ีเกิดจากการวิจัย) เงินรายไดนั้นถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน

ขอ ๗ วิธีการจัดซื้อจัดจาง ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ
ขอ ๘ การบัญชี ใหปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ ๙ วิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดไวตามหลักเกณฑนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการ
ขอ ๑๐ เม่ือสิ้นสุดโครงการ หากไมมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยท่ีเหลือสงคืนแกผูใหทุน

ใหสวนราชการนําเงินท่ีเหลือดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๙๐ วัน และใหสวนราชการจัดทํา
รายงานผลการใชจายเงินทุนวิจัยของโครงการดังกลาวสงใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ภายใน ๑๒๐ วัน

ขอ ๑๑ ใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการดําเนินงาน การเงิน และการบัญชีของ
โครงการวิจัย แลวรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการวิจัยแตละโครงการ

ขอ ๑๒ สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้  ใหขอทําความตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง

ขอ ๑๓ ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับเงินทุนวิจัยกอนท่ีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใช
บังคับ และไดดําเนินการเก่ียวกับการรับจาย และการเก็บรักษาเงินทุนวิจัย โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีผูให
ทุนกําหนด ใหถือวาการปฏิบัตินั้นเปนการปฏิบัติท่ีถูกตอง แตเม่ือหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ไดแลว ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติฉบับนี้

เม่ือพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจาก
หนวยงานของรัฐ ผูเขียนจึงขอวิเคราะหหลักเกณฑดังกลาวกับสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากท้ังสาม
หนวยงาน โดยพิจารณาเปนรายประเด็น ดังนี้

๑. การรับเงินทุนวิจัย และการเบิกจายเงินทุนวิจัย
ตามขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการ

ไดรับจากหนวยงานของรัฐ กําหนดวิธีการรับเงินทุนวิจัยและการเบิกจายเงินทุนวิจัยไว ดังนี้



๑๖
ขอ ๒ การรับเงินทุนเพ่ือดําเนินงานวิจัยของสวนราชการ ตองเปนการดําเนินงานภายใตกรอบ

อํานาจ หนาท่ี และภารกิจหลักของสวนราชการ และใหสวนราชการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใหทุนทุกครั้งท่ีมี
การรับเงิน โดยใบเสร็จรับเงินนั้นใหใชตามแบบใบเสร็จรับเงินของทางราชการ

ขอ ๓ ใหสวนราชการนําเงินทุนวิจัยฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง 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
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ท้ังนี้ กรณีผูใหทุนโอนเงินทุนวิจัยผานทางบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนนั้น มิไดเปนไปตาม
ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ โดยตรง แตเพ่ือใหกรมปศุสัตวสามารถรับทุนวิจัยดังกลาวได และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด ผูเขียนจึงกําหนดข้ันตอนใหหนวยงานตนสังกัดผูรับทุนดําเนินการ ดังนี้

(๑) ใหเปดบัญชีเงินฝาก เพ่ือรับเงินทุนวิจัยตามเงื่อนไขท่ีผูใหทุนกําหนด ตามสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย

(๒) หลังจากกรมปศุสัตวไดรับเงินทุนวิจัยผานบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ใหนําเงินทุนวิจัย
ท้ังหมดท่ีไดรับโอนตามสัญญา นําเขาฝากไวท่ีกระทรวงการคลังหรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณี เปนยอด
รวมในบัญชีเงินนอกงบประมาณ ชื่อ “บัญชีเงินทุนวิจัย” และใหมีการจัดทําทะเบียนควบคุมการรับ-จาย
เงินฝากโดยแยกเปนแตละโครงการ และหามมิใหนําเงินทุนวิจัยไปใชจายกอนนําสงเขาบัญชีเงินฝากคลัง
ตามขอ ๓ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ

(๓) กรณีมีความจําเปนตองนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหมอบอํานาจใหหัวหนาโครงการวิจัย
เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือนําเงินทุนวิจัยท่ีถอนจากบัญชีเงินทุนวิจัยของกระทรวงการคลังหรือคลังจังหวัด
ตามขอ ๓ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ มาฝาก
ธนาคารในวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น ใหเปดในนามของสวนราชการ ตามขอ
๔ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ โดยใหหัวหนา
โครงการวิจัยเปนผูเปดบัญชีและมีอํานาจเบิกถอนเงินในบัญชีได

(๔) เพ่ือใหการดําเนินการวจัยมีความสะดวกและคลองตัวในการดําเนินการเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารมาใชในการวิจัย ใหกรมปศุสัตวมอบอํานาจใหหัวหนาโครงการวิจัยเปนผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกลาว โดยทําเปนคําสั่งมอบอํานาจใหชัดเจน และใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบและกํากับดูแลการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

ข้ันตอนดังกลาวขางตน ผูเขียนไดตีความและกําหนดข้ันตอนการรับเงินทุนวิจัยเพ่ือให
กรมปศุสัตวรับเงินทุนวิจัยจากผูใหทุนผานทางบัญชีเงินฝากธนาคารได ทําใหกรมปศุสัตวในฐานะผูรับทุน
สามารถรับทุนวิจัยตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไดดวย



๑๗
๒. ดอกเบ้ีย
ตามขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏบิัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจาก

หนวยงานของรัฐ กําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการนําเงินทุนวิจัยฝากธนาคาร ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันท่ีธนาคารไดคํานวณจายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี

เม่ือพิจารณาสัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัยจากท้ังสามแหลงทุน พบวามีความแตกตางกัน
ดังตอไปนี้

(๑) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ไมไดกําหนดในเรื่องดอกเบี้ยไว ฉะนั้น จึงตอง
เปนไปตามขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงาน
ของรัฐ ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันท่ีธนาคารไดคํานวณ
จายดอกเบี้ยในแตละงวดบัญชี

(๒) สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. ขอ ๔ วรรคสอง กําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิด
จากการฝากเงินเปนกรรมสิทธิ์ของ สวก. ซึ่งผูรับทุนตองสงมอบใหผูใหทุนภายใน ๑๕ วัน นับแตปดบัญชีเงิน
ฝากพรอมแนบหลักฐานตางๆ ซึ่งธนาคารไดรับรองแลว ฉะนั้น เงื่อนไขตามขอ ๔ วรรคสอง ของสัญญารับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. จึงขัดแยงกับขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุน
วิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ีกําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

(๓) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ สกว. ขอ ๑.๒ วรรคหา กําหนดใหหากมีเงินเหลือเม่ือ
สิ้นสุดโครงการแลว หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองคืนเงินท่ีเหลือพรอมดอกเบี้ยท่ีเกิดจากโครงการใหแก
ผูใหทุนภายใน ๓๐ วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปนหนังสือวาไดมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืน จึงขัดแยงกับขอ ๔
วรรคสอง ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ี
กําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดินจึงขัดแยงกับขอ ๔ วรรคสอง ของหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ีกําหนดใหดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนตองนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน

๓. เงินเหลือจากโครงการวิจัย
ตามขอ ๑๐ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจาก

หนวยงานของรัฐ กําหนดใหเม่ือสิ้นสุดโครงการแลว หากไมมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยท่ีเหลือสงคืนแก
ผูใหทุน ใหสวนราชการนําเงินท่ีเหลือดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๙๐ วัน อยางไรก็ตาม สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากท้ังสามหนวยงานดังกลาวขางตน กําหนดสอดคลองตองกันวาหากมีเงินเหลือเม่ือสิ้นสุด
โครงการแลวใหสงคืนผูใหทุน จึงเปนกรณีมีขอกําหนดใหตองนําเงินทุนวิจัยท่ีเหลือสงคืนแกผูใหทุน สอดคลอง
ตามขอ ๑๐ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ

๔. รายไดท่ีเกิดจากการวิจัย
(๑) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. ไมไดกําหนดในเรื่องรายไดท่ีเกิดจากการวิจัยไว

จึงตองเปนไปตามขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของ
รัฐ ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีเงินรายไดเกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือ
เปนเงินท่ีสวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

(๒) สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ของ สวก. ขอ ๑๒ กําหนดใหกําหนดใหกรรมสิทธิ์และ
หรือสิทธิในผลงานหรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการดําเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้เปน
กรรมสิทธิ์ของผูใหทุนและผูรับทุนรวมกันเพ่ือนําไปใชในการดําเนินกิจกรรมของ สวก. ตอไป เวนแตคูสัญญาจะ
ไดมีขอตกลงกันเปนอยางอ่ืน ท้ังนี้ ผูรับทุนตองสงมอบผลงานดังกลาวใหแกผูใหทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวัน
สิ้นสุดโครงการวิจัย เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน จึงขัดแยงกับขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ



๑๘
เก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีเงินรายไดเกิดข้ึนระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน

(๓) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ สกว. ขอ ๑.๒ วรรคสาม กําหนดใหกรณีมีรายไดหรือ
ผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุนจะตองนํารายไดหรือ
ผลประโยชนดังกลาวเขาบัญชีโครงการ และรายงานใหผูใหทุนทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับ
ดังกลาวในรายงานการเงินท่ีเสนอตอผูใหทุนทุกๆ ๖ เดือน จึงขัดแยงกับขอ ๖ ของหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีเงินรายไดเกิดข้ึนระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยของสวนราชการ เงินรายไดนั้นถือเปนเงินท่ีสวนราชการไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนําสง
คลังเปนรายไดแผนดิน

โดยสรุป เม่ือพิจารณาแบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากท้ังสามแหลงทุนประกอบกับ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินทุนวิจัยท่ีสวนราชการไดรับจากหนวยงานของรัฐ ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดแลว เห็นไดวาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ของ วช. สอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด
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