
 
 

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้ส่วนงาน  
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ............... 
 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ....................................................................................................................  
ต าบล/แขวง........................................................................  อ าเภอ/เขต................................. ...................................   
จังหวัด..............................................  เมื่อวันที่........................  เดือน............................ ............. พ.ศ. ..................... 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา  โดย                                                  ต าแหน่ง                                   .         
ผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ ที่                           ฉบับลงวันที่               .         
เดือน                   พ.ศ.               แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" ฝ่ายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว     นามสกุล        
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน    เกิดวันที่ เดือน  . พ.ศ.  อายุ ปี   
ต าแหน่ง..............................….........…..........  ส่วนงานทีส่ังกัด…….....................................................    
อยู่บ้านเลขที่....................  ตรอก/ซอย.......................... ถนน..................................  ต าบล/แขวง........................... 
อ าเภอ/เขต.........................................  จังหวัด.................. ...................…..…. รหัสไปรษณีย์………....…….............  
โทรศัพท์บ้าน………………...……..  โทรศัพท์มือถือ....................................... Email........................................          
โทรศัพท์ที่ท างาน......................................... ....................  โทรสาร………….…..…………….…………………................  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "ผู้รับทุน"  อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย                       
เงินรายได้ส่วนงาน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.      จ านวนเงิน    
 บาท(        )  แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง  (ภาษาไทย)           
              
              
              
(ภาษาอังกฤษ)             
              
              
              
 

ก าหนดเวลา     ปี      เดือน  ตั้งแต่วันที่     เดือน          พ.ศ.        ถึงวันที่     เดือน           พ.ศ.         .  
 

 
.............................................. 
      ลายมือช่ือผู้รับทุน 

.............................................. 
    ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 

สัญญาเลขที่........... /........... 
 



ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้รับทุนเป็นรายงวด แบ่งออกเป็น ๓ งวด 
ดังนี้ 
 งวดที่  ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ ได้รับการจัดสรรภายหลังจาก 
การท าสัญญาแล้ว 
 งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายหลังจากที่ 
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องานงวดที่ ๑ ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและ
อนุมัต ิ
 งวดที่  ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายหลังจากที่ 
ผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกไฟล์นามสกุล .pdf            
และ .doc  จ านวน ๒ แผ่น ได้รับทราบและอนุมัติ 
 
 ข้อ ๓ ให้ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน  
 การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญา 
และให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๖๘๐/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทาง                    
การบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศเพ่ิมเติม 
 
 ข้อ ๔ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยตามสัญญานี้ ตกเป็นของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้  
ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 ข้อ ๕  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่  ............/ 
.............  เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา   
พ.ศ. ..................   
 
 ข้อ ๖ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยให้ด าเนินการตามเอกสารแบบรายงานความก้าวหน้า               
แผนงานวิจัย / โครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการตามเอกสาร
แนวทางในการจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้       
ส่วนงาน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............  มหาวิทยาลัยบรูพา โดยให้ด าเนินการตาม
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame) 
 
 ข้อ ๗ ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุนต้อง                    
น าผลงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่แล้วเสร็จ ในบางส่วน หรอืที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการยื่นจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยมีเอกสารแสดงหมายเลขค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และให้ผู้รับทุนประกาศกิตติคุณแก่
มหาวิทยาลัยในทุกกรณี  
 
.............................................. 
      ลายมือช่ือผู้รับทุน 

.............................................. 
    ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 



 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับทุนไม่อาจด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได ้ 
ให้ผู้รับทุนแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบและอนุมัติ โดยผู้รับทุนสามารถขยายระยะเวลาได้ไม่
เกินสามปีนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 ข้อ ๘ กรณีทีผู่้รับทุนผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หรือการวิจัยนั้นจะส่งผล 
ต่อความเสียหายของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญารับผู้รับทุนอุดหนุน 
การวิจัยนี้  โดยผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุน 
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนไม่ช าระภายใน
ก าหนดเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
 
 ข้อ ๙ ผู้รับทุนที่ผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากต้องชดใช้เงินคืนทั้งหมด
ตามข้อ ๙ ให้ส่วนงานต้นสังกัดน าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ประจ าปีหรือการบริหารงานบุคคลอื่นของผู้รับทุนด้วย 
 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยผู้รับทุน
จะต้องดาเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย ที่ได้ด าเนินการ 
เบิกจ่ายไปบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้โอนย้าย หรือ
ลาออก แล้วแต่กรณี หรือ 
 (๒) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องจัดหาหัวหน้าแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัย 
ให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างได้ 
 
 ข้อ ๑๑ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเคร่งครัด 
 
 ข้อ ๑๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๑๒.๑ เอกสารหมายเลข ๑   ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย  จ านวน   หน้า 
 ๑๒.๒ เอกสารหมายเลข ๒                     จ านวน   หน้า 
 
 ข้อความใด ๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว               
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้คนละฉบับ 
 
 
 
 
 

.............................................. 
      ลายมือช่ือผู้รับทุน 

.............................................. 
    ลายมือช่ือมหาวิทยาลัย 



 
(ลงชื่อ) .......................................................................... มหาวิทยาลัย  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 

 
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รบัทุน  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
(ลงชื่อ) ...........................................................................  พยาน 
         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 

 


