
ร่าง  
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------ 

 สัญญานี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ต้ังอยู่เลขท่ี .....   ถนน.....   แขวง/
ต าบล ........  เขต/อ าเภอ .......  จังหวัด........ เมื่อวันท่ี 2 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563  ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย    นาย…………………..     ต าแหน่ง......... ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่าย
หนึ่งกับ นาย............ หัวหน้าโครงการวิจัย  สังกัด ......................................  เลขท่ี  .... ถนน.....  ต าบล.......   
อ าเภอ........  จังหวัด...........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกัน มี
ข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563  แก่ผู้รับทุนประเภท งบอุดหนุน  ช่ือ
โครงการ..............................................  เป็นจ านวนเงิน  ....................... บาท (..................) โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการ 7  เดือน นับต้ังแต่วันท่ี  2  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2  ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินในการ
ด าเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ท่ีได้รับอนุมัติจากหน่วยงานแล้ว  ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญานี้ 
 การรับเงินงวดโครงการวิจัยเป็นจ านวน 3 งวดตามรายละเอียดดังนี้ 

การรับเงินงวดท่ี  1 (50 เปอร์เซ็นต์) ผู้รับทุนจะต้องได้รับทุนตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ วจ.1 ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา 

การรับเงินงวดท่ี 2 (30 เปอร์เซ็นต์) ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีรับไปในงวดก่อน 
พร้อมรายงานความก้าวหน้า ให้แก่หน่วยงาน การรับเงินงวดก่อนงวดสุดท้ายผู้รับทุนต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อหน่วยงาน  เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินท่ีรับไปในงวดก่อน  ซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่หน่วยงาน 

การรับเงินงวดสุดท้าย (20 เปอร์เซ็นต์) ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือรายงาน
ผลการวิจัยท่ีได้ด าเนินการตามระยะเวลาในข้อ 1 (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องท่ีได้รับเงินมากกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ) และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ียังมิได้น าส่ง และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงาน จน
ครบถ้วนตามวงเงินของโครงการวิจัยท่ีได้รับ กรณียังไม่สามารถส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน และเงินเหลือ
จ่าย (ถ้ามี) ได้ครบถ้วน ให้น าส่งหน่วยงานให้เสร็จส้ินภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินงวด
สุดท้าย 

ข้อ 3  ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีได้รับ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาและ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอื่น ๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 4  ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยตามโครงการ  นับแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญา หากผู้รับทุนไม่
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญา ให้ผู้รับทุนสามารถขยายเวลาด าเนินงานวิจัย
ได้ โดยกรณีผู้รับทุนท่ีมีระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี  30  กันยายน  2563 รวมท้ังกรณีผู้รับทุนท่ีมี
ระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุดไม่เกิน ณ วันท่ี 30  กันยายน  2563 ให้ผู้รับทุนสามารถด าเนินการขยายเวลา
ด าเนินงานได้ถึง ณ วันท่ี  2 มีนาคม 2564 

                   /2563 



ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในแบบ วจ.1 หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ หรือมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไข/เปล่ียนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ  แผนงานหรือ
วิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอต่อผู้ให้ทุนทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง  

กรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามข้อ 1  
ผู้รับทุนต้องช้ีแจงเหตุผล  สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายซึ่งไม่เกินวันท าการสุดท้ายของ
ปีงบประมาณถัดไป  พร้อมท้ังเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการวิจัยท่ีปรับปรุงใหม่ต่อผู้ให้ทุนเพื่อ
พิจารณา  โดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันส้ินสุดโครงการไม่น้อยกว่า  30   (สามสิบ) วัน 
 ข้อ 5 กรณีท่ีผู้รับทุนประสงค์จะขอยกเลิกโครงการวิจัยให้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจนถึงวันท่ี
หยุดด าเนินการ และสรุปยอดจ านวนเงินท่ีรับไปและจ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายไปแล้วทั้งส้ินพร้อมแจ้งเหตุผล ปัญหา  
อุปสรรคท่ีไม่อาจด าเนินการโครงการต่อไปได้ต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับ
จากวันท่ีหยุดด าเนินการ 
 หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า  การขอยกเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องน า
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีได้รับไปแล้วท้ังส้ิน พร้อมครุภัณฑ์  ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง
และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน เว้น
แต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยกเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะส่วนท่ี
ยังมิได้เบิกจ่าย (เพื่อใช้ในกิจกรรม/การด าเนินงานของโครงการ) และเงินคงเหลือของโครงการท้ังหมด นับแต่
วันขอเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ์  ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 
 ข้อ 6  ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย  และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547  โดยถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ 7  ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย  เมื่อด าเนินการจัดหา
เรียบร้อยแล้ว  ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ  มูลค่าท่ีจัดหา  วันเดือนปีท่ีได้มาต่อหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
เพื่อควบคุมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยถือว่าระเบียบ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และเมื่อส้ินสุดการด าเนินงานโครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์
หรือส่ิงก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข้อ 8  ผู้รับทุนพร้อมท่ีจะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการด าเนิน 
งานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด 
 ข้อ 9  กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้ให้ทุนก าหนด 
 ข้อ 10 ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อื่นใดผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  
และ “ความเห็นในรายงานวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จ าเป็นต้องเห็น
ด้วยเสมอไป”และส่งส าเนาของส่ิงท่ีได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ านวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย ดังรายละเอียดดังนี้ 

10.1.จ านวนเงิน   20,000 – 200,000 บาท ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 0.20 
10.2.จ านวนเงิน 200,001 – 400,000 บาท ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 0.40 
10.3.จ านวนเงิน 400,001 – 600,000 บาท ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 0.60 
10.4.จ านวนเงิน 600,001 – 800,000 บาท ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 0.80 
10.5.จ านวนเงิน 800,001 บาทขึ้นไป         ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 1.00 



กรณี 10.2.-10.5  สามารถท่ีจะด าเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแบบสะสมในข้อ 10.1 โดย
ผลรวมต้องเท่ากับตามเกณฑ์ของจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ ดังเช่น  ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท  
ด าเนินการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ค่าน้ าหนักคุณภาพงานวิจัย 0.20  จ านวน 2  ผลงาน รวมค่าน้ าหนัก
แบบสะสมเท่ากับ 0.40  เป็นต้น 
 ข้อ 11  ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้ได้  หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือมีพฤติการณ์/การกระท า/เจตนา อันส่อ/เห็น/เข้าใจได้ว่าผู้รับทุนไม่
สามารถด าเนินการตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือระยะเวลาท่ีได้รับการขยาย  
โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา โดยมีผลในวันท่ีลงนามตามระบุใน
หนังสือบอกเลิกสัญญา 
 ข้อ 12  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11  ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีได้ใช้จ่ายไป
ก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  พร้อมท้ังคืนเงินวิจัยท่ีได้รับไป
ท้ังหมดพร้อมครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็น
เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน  หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งท่ีคู่สัญญาไม่
ต้องรับผิดชอบ  ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยเฉพาะส่วนท่ียังมิได้เบิกจ่าย (เพื่อใช้ในกิจกรรม/การ
ด าเนินงานของโครงการ) และเงินคงเหลือของโครงการท้ังหมดหลังจากวันท่ีบอกเลิกสัญญา พร้อมท้ังครุภัณฑ์  
ส่ิงก่อสร้าง  และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 
 สัญญานี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยตลอด  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้ให้ทุน  ลงช่ือ……………………………….…ผู้รับทุน 
                (...........................................)                   (.........................................) 
                                    หัวหน้าโครงการวิจัย 
   
            

ลงช่ือ……………………………………พยาน  ลงช่ือ…………………………………พยาน 
                (..........................................)        (.........................................) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการใช้จ่ายเงิน 
ในการด าเนินการวิจัย  

ชื่อโครงการ   ............................................................................................................................. .................  

ประเภทของโครงการวิจัย  
 โครงการ – เงินงบประมาณ    ปี ..........           โครงการ – เงินผลประโยชน์      ปี…………. 
 โครงการพิเศษ ปี........             โครงการวิจัย-ภายนอก ปี.....................  
   งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบัน) ระบุปี 
    งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบัน) ระบุปี 
   เงินกองทุนวิจัย  ระบุปีที่ได้รับอนุมัติ 
  วงเงินของโครงการ .............................             บาท 
   หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  .......................................................................................... 
 เจ้าของโครงการ       1.          หัวหน้าโครงการ 
         2.   ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
             
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ …………………………………………………………………………………. 

2. เป้าหมาย หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จของโครงการ ………………………………………………………… 

3.   แผนการด าเนินงานตามโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......... 

3.1 สถานที่ด าเนินการ..............................       
3.2 วิธีการด าเนินการ ………………………….. 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานและวงเงินประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละขั้นตอน 
3.4 ระยะเวลาด าเนินการ…...….ปี….……เดือน 

เวลาเริ่มต้น...........................เวลาสิ้นสุดโครงการ……......... 
 4.  ประมาณค่าใช้จ่าย    (ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ) 

4.1 งบบุคลากร      ……………………………….   บาท   
4.2 งบด าเนินการ       .............................   บาท           
4.3 งบลงทุน       .............................   บาท      
4.4 ค่าสาธารณูปโภค (5%)         บาท  
              รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                                           ___________________________บาท 

หมายเหตุ  ขอถ่ัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
5.  ขอรับเงินอุดหนุนเป็นจ านวน  3  งวด   ตามรายละเอียดดังน้ี 
      งวดแรก  ( 50  %)  จ านวนเงิน.............บาท  เมื่อหน่วยงานรับเงินจากกองคลัง/คลงัจังหวัด/คลังอ าเภอ 
      งวดที่ 2  ( 30 %)  จ านวนเงิน............บาท เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
      งวดที่ 3   ( 20 %)  จ านวนเงิน .............บาท เมื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หรือส่งรายงานผลการด าเนินการวิจัยตามแผนที่          

ระบุใน วจ.1 
 
                          รวมเป็นเงิน                   บาท 
 

ลงชื่อ ………………………....................... หัวหน้าโครงการ 
              (……………………………….) 

 

แบบ วจ.1 



หมายเหตุ    จ านวนงวดเงินที่ขอรับต้องไม่น้อยกว่า 3 งวด 
                วงเงินในแต่ละงวดให้ก าหนดเป็นร้อยละของเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ 
                วงเงินในงวดก่อนสุดท้ายต้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ 
                วงเงินในงวดสุดท้ายต้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ 
 
  
  
  ลงชื่อ...............................................หัวหน้าโครงการวิจัย 
                                                                (........................................) 
  
  
                                                                             ลงชื่อ................................................ผู้ร่วมโครงการ 
                                                               (.........................................) 
  
   
                                                                                ลงชื่อ................................................ผู้ร่วมโครงการ 
                                                                   (.........................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ีแผน...../2563 
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนงานวิจัย ประเภทเงินอุดหนุน.................................................. 
โครงการวิจัย ........................................................................................................ 
งบประมาณท่ีได้รับปี.................จ านวนเงิน..............................ป ี
 
รายการ วงเงิน งปม มีนาคม 2563 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563 กรกฎาคม 2563 สิงหาคม 2563 กันยายน 2563 รวม 

          
ค่าตอบแทน          
ค่าใช้สอย          
ค่าวัสดุ          
ค่าสาธารณูปโภค          
รวมเงิน          

 
ลงช่ือ ................................................................. หัวหน้าโครงการ 
       (................................................................) 
วันท่ี ....................................................................... 
 
งวดท่ี 1 (50 %) ………………………………. บาท 
งวดท่ี 1 (30 %) ………………………………. บาท 
งวดท่ี 1 (10 %) ………………………………. บาท 
รวม                                            บาท    

หมายเหตุ      1. งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในปฎิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอก เวลาราชการ เป็นต้น และค่าสาธารณูปโภค 

2.  งบลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 



 
 
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย 
ณ.วันท่ี ...........เดือน .............................พศ. ............... 
ช่ือโครงการ................................................................................วงเงิน............................................................ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการวิจัย................................................................................................................. 
ประเภทโครงการวิจัย  
        โครงการวิจัย – เงินงบปรเมาณ พ.ศ. ............ 
 

        โครงการวิจัย - เงินผลประโยชน์ พ.ศ............ 

         โครงการวิจัยพิเศษ พ.ศ. ........................ 
 

         โครงการวิจัย – งบภานนอก พ.ศ. ........ 

          งบกลาง (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ. ........... 
          งบสะสม (หน่วยงาน/สถาบัน) พ.ศ. ........... 
          เงินกองทุนวิจัย พ.ศ. ................... 
 
ระยะเวลาด าเนินการของโครงการตามแผน เริ่มต้น ......................................... ส้ินสุด ........................................ 
 
สรุปรายงานการรับ – จ่าย (ต้ังแต่วันท่ี ...................... ถึงวันท่ี ...................................) 
รายรับ เงินอุดหนุนวิจัยท่ีได้รับ 
รายจ่าย งบบุคลากร รวมเป็นเงิน ...................................... บาท 
 งบด าเนินการ รวมเป็นเงิน ...................................... บาท 
 งบลงทุน รวมเป็นเงิน ...................................... บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค รวมเป็นเงิน ..................................... บาท 
 ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ รวมเป็นเงิน ...................................... บาท 
 รวมรายจ่ายท้ังส้ิน ...................................... บาท 

 
 เงินโครงการวิจัยคงเหลือ ...................................... บาท 
    

 
แยกประเภทรายจ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงของโครงการวิจัย 
 
 

   ลงช่ือ ................................................. หัวหน้าโครงการ 
         (................................................) 

แบบ วจ.2 


