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ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
------------------------------------------------------ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรวิจัย ได้ร่วมกับ
หน่วยให้ทุนต่ำงๆ ได้แก่ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) (สวก.) สถำบันวิจัยระบบ
สำธำรณสุข (สวรส.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ด ำเนินงำนภำยใต้ชื่อ “เครือข่ำยองค์กรบริหำรงำนวิจัย
แห่งชำติ (คอบช.)” จัดท ำกรอบงำนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือกำรจัดสรร
ทุนวิจัยประจ ำปี 2558 ดังนี้ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 

1. ข้ำว 
2. มันส ำปะหลัง 
3. ยำงพำรำ  
4. โลจิสติกส์ และโซ่อุปทำน 
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
6. กำรแพทย ์และสำธำรณสุข 
7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ 
8. อ้อยและน้ ำตำล 
9. ปำล์มน้ ำมัน 
10. พลำสติกชีวภำพ 
11. สมุนไพรไทย อำหำรเสริม และสปำ 
12. อำหำรเพื่อเพ่ิมคุณค่ำและควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภค และกำรคำ้ 
13. กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง 
14. กำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
15. กำรศึกษำและสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 
16. ควำมมั่นคง และปัญหำชำยแดนใต ้
17. ประชำคมอำเซียน 
18. สัตว์เศรษฐกิจ 
19. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) 
20. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
21. มนุษยศำสตร์ 
22. เทคโนโลยีเพ่ืออุตสำหกรรมด้ำนวัสดุนำโน 
23. พลังงำนทดแทน (ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-ต่ำงประเทศ) 
24. ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และบุคคลพิกำร 
25. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ   
 สยำมบรมรำชกุมำรี 
26. ผลกระทบกำรใช้แร่ใยหินและศึกษำวัสดุทดแทน 



ก-๒ 
 

 

 (ส ำหรับกลุ่ม เรื่องที่  27. สิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ                
28. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 29. เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและ SMEs 30. นวัตกรรมเพ่ือสังคมและ
ชุมชน และ 31. พฤติกรรมเยำวชนและสังคมไทย จะประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยภำยหลัง) 

 
1. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย 
 คอบช. จะสนับสนุนกำรวิจัยภำยใต้กรอบกำรวิจัยที่แนบท้ำยประกำศนี้ และผลกำรวิจัยที่ได้ต้องมี
เป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง (เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและ
ชุมชน เชิงนโยบำย และเชิงวิชำกำร) ทั้งนี้ คอบช. จะให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ      
เชิงสังคมและชุมชน เป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจน                  
มีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจนที่จะน ำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัย ทั้งนี้ คอบช. จะพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัยเป็นรำยปี         
ส ำหรับโครงกำรที่มีระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยมำกกว่ำ 1 ปี จะพิจำรณำถึงผลส ำเร็จในปีที่ได้รับทุนก่อนที่จะให้
กำรสนับสนุน 
๒. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย 
 ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยดังแนบท้ายประกาศนี้ 
2.2 มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย 
  2.2.1 รายชื่อโครงการวิจัยย่อย ซึ่งอาจระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน หรือเป็นแนวคิดในการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย 
  2.2.2 รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง 
  2.2.3 ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถด าเนินการวิจัย ในปีแรกที่เสนอ

ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.3 มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการ

ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกันก็ได้ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและน าไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
2.4 งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ

เหมาะสมกับการด าเนินงานวิจัย 
2.5 ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น 
กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการด าเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และ

ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยน าทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมา
ด าเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ าซ้อนหรือมีการด าเนินการวิจัย
มาแล้ว คอบช. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน 

2.6 กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว
โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ 

2.7 หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อ านวยการแผนงาน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน   
ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน 
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3. คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย 
 ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 3.1 มีสัญชำติไทย มีถ่ินพ ำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรท ำงำนม่ันคง 
 3.2 มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/ หรือกำรบริหำรจัดกำร 
 3.3 มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัยที่
ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยที่จะด ำเนินกำรวิจัยได้ส ำเร็จ 
 3.4 สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุนรวมทั้งสำมำรถด ำเนินกำร
วิจัยให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีคุณภำพ 
 3.5 ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐที่หัวหน้ำโครงกำรหรือ
ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนสั งกัดอยู่  หรือกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ หรือเทียบเท่ ำในส่วนของ ภำคเอกชน                    
ให้ควำมเห็นชอบและรับรอง 
 3.6 ส ำหรับหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับ
อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำในส่วนของภำคเอกชนต้องให้ควำม
เห็นชอบและรับรองเช่นเดียวกันกับผู้อ ำนวยกำรแผนงำน 
 3.7 เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช. 
 3.8  ทั้งนี้กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ คอบช. 
ก ำหนด 
 
4. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

4.1 พิจำรณำข้อเสนอกำรวิจัยตำมแนวทำงที่ คอบช. ก ำหนด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ตรวจสอบ
ทำงวิชำกำร 

4.2  ขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทุกคนในโครงกำร/แผนงำนต้องไม่ ติดค้ำงกำร
ส่งรำยงำนกำรวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ปีงบประมำณ 2551 – 2555 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอ านวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน
จากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
ประวัตินักวิจัยและข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน 

4.3  ให้ควำมส ำคัญกับข้อเสนอกำรวิจัยที่มีกำรระบุผู้ใช้ผลงำนวิจัยอย่ำงชัดเจนหรือมีหลักฐำนรองรับ 
4.4  ขอสงวนสิทธิในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันทั้งนี้หำกข้อเสนอกำร

วิจัยสำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้ 
4.5  ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอการวิจัยที่ลงทะเบียนผ่านระบบ National 

Research Management System (NRMS) URL: http://www.nrms.go.th ที่ลงทะเบียนตรงตามกลุ่ม
เรื่องที่ระบุในเล่มข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด
พร้อมทั้งส่งเล่มข้อเสนอการวิจัยทันในเวลาที่ก าหนด 

4.6  ค ำตัดสินของ คอบช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

http://www.nrms.go.th/
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5. การส่งข้อเสนอการวิจัย 
ผู้สนใจส่งข้อเสนอกำรวิจัยสำมำรถต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
5.1  ดำวน์โหลดประกำศรับข้อเสนอกำรวิจัยและกรอบกำรวิจัยได้ที่  http://www.nrct.go.th หรือ 

http://www.nrms.go.th เพ่ือศึกษำเงื่อนไขกำรสมัครขอรับทุนวิจัย และรำยละเอียดกรอบวิจัย 
5.2  ดำวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอกำรวิจัยและคู่มือกำรลงทะเบียน รวมทั้งเอกสำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ได้ที่ http://www.nrms.go.th 
5.3  เขียนข้อเสนอกำรวิจัยในแบบเสนอแผนงานวิจัย 2558 ส ำหรับข้อเสนอกำรวิจัยที่เป็นแผน

งำนวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย 2558 ส ำหรับโครงกำรวิจัยย่อยและโครงกำรวิจัยเดี่ยว โดยจัดท ำ
ข้อเสนอกำรวิจัยเป็นภำษำไทย font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนำด 16 

5.4  ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่ http://www.nrms.go.th โดยเลือกหัวข้อกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับ
ทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ และ
แนบไฟล์โครงกำรวิจัย/แผนงำนวิจัยและโครงกำรวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียน
ระหว่ำง วันที่ 1 กันยายน – 1๐ ตุลาคม 2557 เท่ำนั้น หำกพ้นก ำหนด คอบช. จะไม่รับพิจำรณำ 

5.5  กำรส่งเอกสำร หลังจำกนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยตำมขั้นตอนในข้อ 5.4 สมบูรณ์
แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอกำรวิจัยตำมข้อ 5.3 โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหำตรงกับไฟล์ที่แนบ 
(ส ำหรับกรณีที่เป็นแผนงำนที่ประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตำมที่ระบุในแผนงำน ให้เย็บรวมกันเป็นชุด) และ
ส่งเอกสำรดังนี้ 

- เอกสำรต้นฉบับที่มีกำรลงนำมแล้วพร้อมส ำเนำ รวมเป็น 10 ชุด 
- แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอกำรวิจัย (MS word) จ ำนวน 2 ชุด  
- หนังสือน ำส่งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้อ ำนวยกำรแผนงำนหรือหัวหน้ำโครงกำร 

ในกรณีที่น ำส่งเอกสำรด้วยตนเอง ให้น ำส่งในเวลำรำชกำร (ก่อนเวลำ 16.30 น.) ของวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม 2557 ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 และหำกส่งทำงไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริกำรในลักษณะไปรษณีย์
จะต้องประทับตรำไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2557 ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้และอย่ำลืมระบุชื่อกลุ่มเรื่อง
ให้ชัดเจนด้ำนหน้ำซองเอกสำรด้วย 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย 
กองบริหำรแผนและงบประมำณกำรวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อำคำร วช. 4 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
 

 

กลุ่มเรื่อง   

**ทั้งนี้ คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยท่ีมีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน** 
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2579-2284, 0-2579-3982 หรือ            

0-2561-2445  ต่อ 489, 486, 487, 365, 366 และ 511 โทรสำร 0-2561-3721, 0-2940-
5495 

5.6  คอบช. ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอกำรวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะด ำเนินกำรท ำลำย
ข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว 

http://www.nrct.go.th/
http://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/
http://www.nrms.go.th/
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6. การแจ้งผลการพิจารณา 
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัยประจ ำปีงบประมำณ 2558 คอบช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นักวิจัย               

ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเบื้องต้นทำง website ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.nrms.go.th 
 

7. การท าสัญญาระหว่าง คอบช. กับหน่วยงานผู้รับทุน 
7.1  กรณีที่เป็นกำรวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในกำรทดลอง จะต้องขออนุมัติกำรด ำเนินกำรวิจัย จำก

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันหรือมหำวิทยำลัย ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ 
Certificate of Approval เพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ 

7.2  กรณีที่นักวิจัยมีกำรด ำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพ่ือประกอบกำรท ำ
สัญญำ 

7.3  กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำ
วิจัยแห่งชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำท ำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.  2550 ทั้งนี้
ให้จัดส่งส ำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ 

7.๔  กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำร
อนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ให้จัดส่งส ำเนำ
เอกสำรกำรอนุมัติเพ่ือประกอบกำรท ำสัญญำ 

7.๕  ให้จัดส่งเอกสำรยืนยันกำรไม่ติดค้ำงงำนวิจัยของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและนักวิจัยร่วมทุกคนที่
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใดๆ ในระบบ NRPM ส ำหรับปีงบประมำณ 2551 – 2555 และ กรณีติดค้ำง
งำนวิจัยในระบบ NRPM ของปีงบประมำณ 2556 – 2557 ให้จัดส่งหนังสือรับรองศักยภำพของนักวิจัย 

7.๖  หน่ วยงำนที่ เป็นคู่ สัญญำ จะต้องเปิดบัญชี เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด  (มหำชน)                    
รำยแผนงำนแยกต่ำงหำกจำกบัญชีอ่ืน เพ่ือสะดวกในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ 2) และต้องแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของ
แผนงบประมำณโครงกำรโดยละเอียดในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเมื่อสิ้นสุดของโครงกำรวิจัย 

7.๗  กรณีหน่วยงำนได้รับกำรยกเว้นภำษี ให้แสดงหลักฐำนกำรยกเว้นภำษีหรือท ำหนังสือยืนยันจำก
หน่วยงำนว่ำได้รับกำรยกเว้นภำษี จ ำนวน 2 ชุด ทั้งนี้หำกไม่ได้รับกำรยกเว้นให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว ผู้เสีย
ภำษีของหน่วยงำน จ ำนวน 2 ชุด พร้อมอำกรแสตมป์ร้อยละ 0.10 บำท ของงบประมำณที่ ได้รับ                 
ในแต่ละโครงกำร 

 
ประกำศ ณ วันที่ 13 สิงหำคม  2557 

 
 
 

(ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ) 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
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