
 
 

ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
--------------------------------- 

 

โดยที่คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการ 
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๑๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน การวิจัย
และพัฒนาหรือนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและ

พัฒนา หรือนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกค าสั่ง 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจแก้ไขบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ เพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพ่ือทราบด้วย 

ในกรณีการด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมใด ไม่ได้มีระเบียบของการยาสูบ
แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ เมื่อผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ให้น าเสนอคณะกรรมการการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการด าเนินการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยน าระเบียบ
หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือของส่วนราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นมาประกอบการ
พิจารณาอนุมัติโดยอนุโลม 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
“ยสท.” หมายความว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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“วิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การค้นคว้า ทดลอง ส ารวจ วิเคราะห์ หรือศึกษา ตามหลัก
วิชาการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ และให้รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเพ่ือดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
ขึ้นจากความรู้เดิม โดยยังอยู่ในกรอบความรู้เดิม หรือขยายกรอบความรู้เดิม ซึ่งอาจเป็นความรู้จากการวิจัย
หรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การประดิษฐ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดผลิตผลใหม่ๆ หรือ
พัฒนาการบริการ กระบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ หรือต่อยอดความคิดใหม่ๆ อันสามารถสร้างคุณค่า 
น ามาใช้ประโยชน์แก่กิจการของ ยสท. 

 “นวัตกรรม” หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อ ยสท. ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณคา่และประสิทธิภาพแก่กิจการของ ยสท. ได ้

“ข้อเสนอโครงการ” หมายความว่า ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียด
และหลักเกณฑ์ตามท่ี ยสท. ก าหนด 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมที่ ยสท. อนุมัติให้ทุนสนับสนุน 
“คณะท างาน บวพน.” หมายความว่า คณะท างานบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 
“กลุ่มงานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ” หมายความว่า พนักงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะท างาน บวพน. 

น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือแต่งตั้ง  
“กลุ่มงานติดตามและประเมินผล” หมายความว่า พนักงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะท างาน บวพน. 

น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือแต่งตั้ง 
“ผู้ประสานงานโครงการ” หมายความว่า พนักงานที่คณะท างาน บวพน. น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือแต่งตั้ง  
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า ผู้มีความรู้หรือมีภูมิปัญญา ความช านาญ หรือประสบการณ์ใน

สาขาวิชาต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ และเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ในการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมในสาขาวิชาการนั้นๆ ที่คณะท างาน บวพน. น าเสนอผู้ว่าการเพ่ือแต่งตั้ง 

“ผู้ขอรับทุน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย นิติบุคคลอ่ืน และบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่รวมถึงคณะกรรมการและพนักงาน ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน  

“ผู้รับทุน” หมายความว่า หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย นิติบุคคลอ่ืน และบุคคลหรือคณะบุคคลที่ ไม่รวมถึงคณะกรรมการและพนักงาน ซึ่งได้รับอนุมัติ 
ทุนสนับสนุนจาก ยสท. 

“ผู้ร่วมสนับสนุน” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานของเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมอบทุนสนับสนุนโครงการ
ร่วมกับ ยสท. 

“ทุน” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ ยสท. หรือ ยสท. และผู้ร่วมสนับสนุน มอบให้แก่ผู้รับทุน
เพ่ือด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ การคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม การคุ้มครองพันธุ์พืช ความคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
และการคุ้มครองอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาบัญญัติ รวมถึงองค์ความรู้ วิทยาการต่างๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ ยสท. 



๓ 
 

 “ผลประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งเกิดจากผลงานของ
โครงการ หรือเกิดจากการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

 

หมวด ๒  
การควบคุมและการบริหาร 

 

ข้อ ๗ ให้มีคณะท างานคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะท างาน บวพน.” ประกอบด้วย ผู้ว่าการเป็น
หัวหน้าคณะท างาน รองผู้ว่าการที่ก ากับดูแลงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมเป็นรองหัวหน้าคณะท างาน 
รองผู้ว่าการ ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ผู้อ านวยการฝ่าย  
วางแผนการผลิต ผู้อ านวยการฝ่ายใบยา ผู้ช านาญการใบยา ผู้ช านาญการปรุง เป็นคณะท างานและผู้แทนส่วนงาน
ตามท่ีผู้ว่าการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะท างาน  

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นคณะท างานและเลขานุการ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๘ ให้คณะท างาน บวพน. มีอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้   
(๑) ก าหนดแผนแม่บทระยะยาว จัดท าแผนที่น าทางงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม  

ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของ ยสท. โดยครอบคลุมการน าผลงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมไป
ใช้เป็นกระบวนการใหม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นบริการใหม่ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ ยสท. อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบทุนสนับสนุน ดังนี้ 
 (๒.๑)  จ านวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ส าหรับการวิจัย 

และพัฒนา หรือนวัตกรรม ที่ไม่มีการปฏิบัติการทดลองหรือประดิษฐ์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่เป็นความเห็น
หรือข้อเสนอทางวิชาการ  

 (๒.๒)  จ านวนเงินไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ส าหรับการ
วิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ที่ต้องมีการปฏิบัติการทดลองหรือประดิษฐ์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  

(๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข หรือยุติสัญญารับทุนการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 
หรือข้อตกลงการด าเนินการโครงการตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

    (๓.๑)  โครงการที่มจี านวนเงินไม่เกิน (๒) 
    (๓.๒)  โครงการที่มีจ านวนเงินเกิน (๒) และไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายรวมทั้ง 

ไม่ปรับเพิ่มจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว  
  ส าหรับโครงการที่มีจ านวนเงินเกิน (๒) และขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย หรือ

ปรับเพิ่มจ านวนเงินเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้น าเสนอคณะกรรมการ 
(๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจดทะเบียน หรือการต่ออายุทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผลงานการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ ยสท. 
(๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการก าหนดมูลค่า

การขอใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
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(๖)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอตั้งงบประมาณประจ าปี ตามระเบียบ ยสท. เกี่ยวกับ

วิธีการงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือ

นวัตกรรม   

(๗)  รายงานสรุปผลการบริหารงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการทุกหกเดือน 

(๘)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลงานนวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาต่อยอดสู่เชิง

พาณิชย์ และหรือเพ่ือส่งเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับประเทศ หรือต่างประเทศ  

(๙)  พิจารณาน าเสนอผู้ว่าการเพ่ือแต่งตั้งกลุ่มงานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ หรือกลุ่มงาน

ติดตามและประเมินผล หรือผู้ประสานงานโครงการ เพ่ือด าเนินการดังนี ้ 

 (๙.๑)  กลุ่มงานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน มีหน้าที่

พิจารณาข้อเสนอโครงการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาข้อเสนอโครงการหรือโครงการให้สมบูรณ์  ตรวจสอบ

ทางวิชาการของโครงการ และการพิจารณาความเหมาะสมของเงินทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาและด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 (๙.๒)  กลุ่มงานติดตามและประเมินผล มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน  

มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ตรวจรับผลส าเร็จของโครงการ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ

เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามความส าเร็จของงานในแต่ละงวด ตั้งแต่งวดแรกจนงวดสุดท้าย

ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ระบุในสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาโครงการ

ให้สมบูรณ์ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และด าเนินการอ่ืนตามที่

ได้รับมอบหมาย  

 (๙.๓) ผู้ประสานงานโครงการ มีจ านวนไม่เกินสามคนต่อโครงการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ผู้ประสานงาน ด าเนินงานโครงการ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนร่วมกับผู้รับทุน  

ข้อ ๙ ก่อนน าเสนอผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบนี้ ให้กลุ่มงาน 

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ หรือกลุ่มงานติดตามและประเมินผล แล้วแต่กรณี ท าความเห็นเสนอคณะท างาน บวพน. 

และให้คณะท างาน บวพน. ท าความเห็นเสนอผู้ว่าการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ    

เมื่อมีการพิจารณาให้ความเห็น ให้ค าปรึกษาจากคณะท างาน บวพน. ในเรื่องต่างๆ หรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่การพิจารณาของคณะท างาน บวพน. ที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนด าเนินการ 

ให้น าเสนอผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เช่น ข้อเสนอโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการ การขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ การขยายระยะเวลาโครงการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินทุน การขอยุติโครงการ การยกเลิก

โครงการ รับทราบการตรวจรับผลส าเร็จของโครงการในแต่ละงวด รวมทั้งอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินตามความส าเร็จ

ของงานในแต่ละงวด ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุน เป็นต้น  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงิน หากมีการเพ่ิมวงเงินเกินอ านาจอนุมัติของผู้ว่าการ ให้น าเสนอ

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก่อนให้ผู้ว่าการด าเนินการตามอนุมัติต่อไป  

 



๕ 
 

หมวด ๓ 
การให้ทุนสนับสนุนโครงการ 

 

ข้อ ๑๐ ให้โครงการที่ ยสท. เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนต้องมีขอบเขตลักษณะการวิจัยและพัฒนา 
หรอืนวัตกรรม ส าหรับกรอบการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ที่ ยสท. ก าหนด ต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์
ในกิจการของ ยสท. หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ยสท. และแนวทางปฏิบัติต้องมีหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(๑) ให้ผู้ขอรับทุนเสนอข้อเสนอการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่ ยสท. ก าหนด 

(๒) การพิจารณาข้อเสนอให้เป็นไปตามท่ี ยสท. ก าหนด 
(๓) ยสท. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม และงบประมาณ

แก่ผู้เสนอขอรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะท างาน บวพน. และกลุ่มงานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ 
(๔) ให้ผู้รับทุนท าสัญญารับทุนสนับสนุนกับ ยสท. พร้อมเอกสารอ่ืนๆ แนบท้ายสัญญาตามแบบ

ที ่ยสท. ก าหนด 
(๕) การตรวจรับผลส าเร็จของงานให้จัดให้มีการตรวจรับผลส าเร็จของงาน โดยกลุ่มงานผู้ตรวจสอบ

ทางวิชาการไม่เกินหกเดือน หรือตามเวลาที่ ยสท. ก าหนด โดยพิจารณาจากเอกสารรายงานการวิจัยและพัฒนา  
หรือนวัตกรรม และหรือการตรวจเยี่ยมงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ณ สถานที่ท าการวิจัยและพัฒนา  
หรือนวัตกรรม 

(๖) การเบิกจ่ายเงินงวดแรกให้ผู้รับทุนได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของวงเงินที่ให้ทุน ในปีแรก
ของโครงการนั้น เมื่อลงนามในสัญญาแล้วและจ่ายงวดต่อๆ ไป ตามเวลาที่ก าหนดในสัญญารับทุนสนับสนุน 
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจรับผลส าเร็จของงานวิจัยตามงวดเงินและคณะท างาน บวพน. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนการ
เบิกจ่ายเงินงวดต่อไป ยกเว้นงวดแรก  

(๗) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ ยสท. แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็น
อย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ท่ี ยสท. ก าหนด  
  ผู้ขอรับทุนและผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติของ ยสท. 

ข้อ ๑๒ ให้คณะท างาน บวพน. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ประสานงานโครงการ เพ่ือด าเนินการตาม 
ข้อ ๘ (๙) (๙.๓) ร่วมกับผู้รับทุนทุกโครงการ โดยผู้รับทุนต้องยอมรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ประสานงาน
โครงการ  

ข้อ ๑๓ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนทุกโครงการ ต้องท าสัญญารับทุน ตามแบบสัญญาที่ ยสท. 
ก าหนด 

การท าสัญญารับทุนสนับสนุนให้ผู้รับทุนและ ยสท. รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
และผู้รับทุนต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ พร้อมทั้งให้จัดท า ยื่น และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ โดยปฏิบั ติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา  
กับหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและ
การค านวณราคากลาง ทีค่ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนด  



๖ 
 

ข้อ ๑๔ การเบิกจ่ายเงินทุนจะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน งวดแรกหลังจากท าสัญญารับทุนและได้รับ
การตรวจรายงานเบื้องต้นแล้ว และจะจ่ายงวดถัดไปโดยพิจารณาจากความส าเร็จของงาน ตามเงื่อนไขและระยะเวลา
ที่ระบุในสัญญารับทุน  

ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินและเอกสารส าคัญอ่ืนๆ ไว้ให้ ยสท. และส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย 

ข้อ ๑๕ เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือโครงการถูกยกเลิกตามข้อ ๑๘ ข้อมูล รายงาน เอกสาร ผลการ
วิเคราะห์และการศึกษา สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใดๆ รวมทั้งนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลประโยชน์ และรายรับอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ยสท. ซึ่งผู้รับทุนต้องส่งมอบให้แก่ 
ยสท. ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ ยสท. ก าหนด เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยผู้รับทุน 
ต้องไม่น าไปเผยแพร่และไม่น าไปมอบให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ยสท. 

ข้อ ๑๖ ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่พนักงานหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ยสท. 

ข้อ ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้รับทุนต้องระบุในผลงาน
อันเกิดจากโครงการที่น าส่ง ยสท. ว่า “ผลงานนี้ จัดท าเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการและนวัตกรรม
โดยได้รับทุนจาก การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)” 

ข้อ ๑๘  ยสท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโครงการ ที่  ยสท. พิจารณาผลส าเร็จของโครงการ 
ในงวดใดงวดหนึ่งแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ ยสท. หรือพบว่าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ ยสท. ก าหนด โดยผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ จาก ยสท. โดยผู้รับทุนจะต้องส่งมอบทุน 
ที่เหลือ ข้อมูล รายงาน เอกสาร ผลการวิเคราะห์และการศึกษา สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใดๆ 
รวมทั้งนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา ผลประโยชน์ และรายรับอ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากโครงการคืนให้แก่ ยสท.  
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ ยสท. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ ยสท. ในการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุน 

ข้อ ๑๙ คณะท างาน บวพน. หรือกลุ่มงานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ หรือกลุ่มงานติดตามและ
ประเมินผล หรือผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนโครงการ ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่  เว้นแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่  ยสท. แต่งตั้ง  
ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในบัญชีแนบท้ายระเบียบ 
 

หมวด ๔ 
สิทธิและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ข้อ ๒๐ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการด าเนินโครงการ ให้เป็นของ ยสท. แต่เพียง 
ผู้เดียว เว้นแต่ จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากผู้รับทุนหรือผู้ใดจะเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางหนึ่งทางใดในผลงานอันเกิดจากการด าเนิน
โครงการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ยสท. โดยให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและมีอ านาจ 
ลงนามในสัญญาหรือการท าความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจาก 
การด าเนินโครงการ 



๗ 
 

ข้อ ๒๑ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ให้ผู้ว่าการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครอง 
ในทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยผู้ว่าการอาจมอบหมายหรือว่าจ้างให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทนได้  

ข้อ ๒๒ ให้ ยสท. เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับการด าเนินการขอรับ 
ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ในการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดอายุความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา เว้นแต่จะมีการตกลง
ไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๓ การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู้รับทุนมีชื่อปรากฏในฐานะ 
ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ในเอกสารขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อ ๒๔ ให้ ยสท. ผู้รับทุน และผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ ยสท. (ถ้ามี) มีหน้าที่
ปกป้องและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๒๕ สัญญารับทุนสนับสนุนโครงการที่ได้ท าไว้แล้วตามระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลผูกพัน ยสท. และผู้รับทุน 
อยู่ ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลผูกพันต่อไปและให้บังคับตามระเบียบโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนกว่าสัญญารับทุน
สนับสนุนโครงการที่ได้ท าไว้จะสิ้นสุดลง 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 (ลงชื่อ       ระเฑียร ศรีมงคล  ศรีมงคล 

(นายระเฑียร ศรีมงคล) 
ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ต้นฉบับ/คู่ฉบับ  - (เก็บ) กองพัฒนากฎหมายและระเบียบ ส านักกฎหมาย 
ส าเนา   
เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะท างานฯ ทุกท่าน 
                 เรียน      ผู้ว่าการ  รองผู้ว่าการ (๖) 

  ผู้ช านาญการปรุง  ผู้ช านาญการใบยา  ผู้ตรวจการ  รองผู้ตรวจการ 
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร  ฝ่ายบริการกลาง 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบัญชีและการเงิน  ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ   
  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  ฝ่ายใบยา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
  ฝ่ายการแพทย์  ฝ่ายตลาด  ฝ่ายขาย  ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓  
  ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔  ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕  ฝ่ายการพิมพ์  ส านักกฎหมาย 
  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย  ส านักงบประมาณ   
  ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
  ส านักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ 
  ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ ส านักงานใหญ่ คลองเตย 
  

 คณะท างานฯ   ร่าง 
มธุรส  พิมพ์ 

กิตติศักดิ์  ตรวจ 
  อ วรรณี พิมพ์ 

   



๘ 
 

บัญชี ๑ 
 แนบท้ายระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประเภทของค่าใช้จ่ายการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 

๑.  ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวหรือที่มีชื่อเรียกเป็น
อย่างอ่ืนประจ าโครงการเป็นรายเดือน รายวัน 

๒.  ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ และผู้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการการวิจัยและพัฒนา  หรือนวัตกรรม หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ยสท.แต่งตั้ง 

๓.  ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าเย็บ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม 
ค่าจ้างเหมาบริหาร  รายจ่ายอ่ืน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในหรือ
ต่างประเทศ ค่าของรางวัล เงินรางวัล เป็นต้น 

๔.  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อหรือจ้างท าสิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง 
เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงวัสดุใช้ในการซ่อมแซม 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุจากต่างประเทศ 

๕. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเช่าเครื่องและหรือเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม 

๖.  ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อหรือจ้างท าหรือแลกเปลี่ยนของ ซึ่งตามปกติมี
ลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้งานยืนนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

บัญชี ๒ 
 แนบท้ายระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหรือ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑  

อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 
รายการ อัตรา 

๑.  ค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับผู้ช่วยด าเนินงานโครงการ  
- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับปริญญาเอก  

(ทุกสาขา) 
- ไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของทางราชการ 

- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับปริญญาโท 
- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับปริญญาตรี 

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 
- สาขาสังคมศาสตร์ 

- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับ ปวส. 
- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับ ปวช. 
- ค่าจ้างผู้ช่วยด าเนินงาน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ค่าจ้างคนงานรายวัน - ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายแรงงาน 

๒.  ค่าตอบแทน   
(๑) คณะผู้ด าเนินงานโครงการ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ทั้งคณะโดยใช้อัตราระดับต าแหน่งของหัวหน้าโครงการ 
- ศาสตราจารย์ หรือ 

ข้าราชการของรัฐประเภทบริหารระดับสูง หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป 

 
 
- ไม่เกินปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน)   

ต่อโครงการต่อคณะผู้ด าเนินงานโครงการ  

- รองศาสตราจารย์ หรือ 
ข้าราชการของรัฐประเภทบริหารระดับกลาง 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

- ไม่เกินปีละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
ต่อโครงการต่อคณะผู้ด าเนินงานโครงการ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 
ข้าราชการของรัฐประเภทบริหารระดับต้น หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป 
 
 

- ไม่เกินปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
ต่อโครงการต่อคณะผู้ด าเนินงานโครงการ 

- อาจารย์ หรือ - ไม่เกินปีละ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  



๑๐ 
 

อัตราค่าใช้จ่ายในการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 
รายการ อัตรา 

ข้าราชการของรัฐประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
หรือข้าราชการของรัฐประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

ต่อโครงการต่อคณะผู้ด าเนินงานโครงการ 

(๒) กรณีหัวหน้าโครงการไม่ได้ด ารงต าแหน่งหรือ
เทียบเท่าตามข้อ (๑) ค่าตอบแทนคณะผู้ด าเนินงาน
โครงการ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนทั้งคณะ 

 

-  ให้จ่ายตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าการ ตามเสนอของคณะท างาน  
บวพน. แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินอัตราตามข้อ (๑) 

(๓) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ -  ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๒ คนต่อโครงการและคนละ 
   ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

(๔) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
หรือคณะท างานที่เรียกชื่ออ่ืนใด หรือบุคคลภายนอก
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งยสท.แต่งตั้งเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม 

-  ให้จ่ายไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์
ราคากลางการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยฯ ที่ใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้น 

๓.  ค่าใช้สอย  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ  
- ค่าใช้สอยเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

-  ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
-  ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ใน 
   ดุลยพินิจของผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี 

๔.  ค่าวัสดุ  
- ค่าวัสดุเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ เช่น

วัสดุส านักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุไฟฟ้าเป็นต้น 
- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี 
๕.  ค่าสาธารณูปโภค  

- ค่าสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการ 

- ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ว่าการ แล้วแต่กรณ ี

๖.  ค่าครุภัณฑ์  
- ค่าครุภัณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ - ให้จ่ายได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของผู้ว่าการ แล้วแต่กรณ ี
 

 


