
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เพ่ือให้การด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีความคล่องตัวในการบริหารวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๕ (๖) และ (๗) และข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาการ 
  “กรรมการเฉพาะกิจ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งที่คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนแต่งตั้ง 

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานประจ าหรือมีต าแหน่งงานประจ า 
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “บุคคลภายใน” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าหรือมีต าแหน่งงานประจ า รวมถึง
บุคคลที่ท าสัญญาจ้างหรือมีค าสั่งจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ข้อ ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือกรณีต้องวินิจฉัยตีความให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และถือเป็นที่สุด 

หมวด ๑ 
ค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

------------------------------------------ 

ข้อ ๕  ให้ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ดังนี้ 
(๑) การยื่นเอกสารขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนครั้งแรก  

(ก) โครงการวิจัยของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ 
(ข) โครงการวิจัยของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย อัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ 
(ค) โครงการวิจัยของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ 

(๒) การต่ออายุการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  
(ก) โครงการวิจัยของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ต่อโครงการ 
(ข) โครงการวิจัยของบุคคลภายในมหาวิทยาลัย อัตรา ๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ต่อโครงการ 
(ค) โครงการวิจัยของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อัตรา ๗,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ต่อโครงการ 

 (๓) การขอส าเนาเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนหรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ก) ค่าตรวจสอบเอกสาร อัตรา ๕๐ บาท ต่อครั้ง 
(ข) ค่าส าเนาเอกสาร อัตรา ๑๐ บาท ต่อหน้า 

ข้อ ๖  ผู้เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจะต้องช าระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ ๕ และเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ผู้เสนอโครงการวิจัยส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมกับแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ข้อ ๗  กรณโีครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนไม่ผ่านการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคน ผู้เสนอโครงการวิจัยไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๕ ได ้

ข้อ ๘  ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บตามระเบียบนี้ ให้น าเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๒ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

------------------------------------------ 

  ข้อ ๙  ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเดินทางและค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน และกรรมการเฉพาะกิจ ในอัตราดังนี้ 

 (๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการเฉพาะกิจ ให้เบิกได้
เฉพาะบุคคลภายนอก ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ 
ที่เป็นบุคคลภายนอก โดยอนุโลม 

(๒) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการเฉพาะกิจ ให้เบิกได้
เฉพาะบุคคลภายนอก ตามอัตราที่ก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศ โดยอนุโลม 

(๓) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
และกรรมการเฉพาะกิจ ในการพิจารณาโครงการวิจัย ให้เบิกในอัตราดังนี ้

(ก) ผู้พิจารณาโครงการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อัตรา ๘๐๐ บาท ต่อคน
ต่อโครงการ 

(ข) ผู้พิจารณาโครงการวิจัยที่เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย อัตรา ๕๐๐ บาท ต่อคน  
ต่อโครงการ 

ข้อ ๑๐  หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเดินทางและค่าตอบแทน ส าหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการเฉพาะกิจ ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ก าหนดแบบหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทนอ่ืน 
และค่าพาหนะเหมาจ่าย โดยอนุโลม 

 
                 ประกาศ ณ วันที่   13   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔                         
 
                   ศิริ  การเจริญดี 
                  (ดร.ศิริ  การเจริญดี) 
               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงรุ่งรัศมี สุกใส) 
หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 

2 ก.พ. 2564 


