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(ตัวอยางสัญญา ป 2566) 

 

 

สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

 สัญญานี้ทําข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    ตั้งอยูเลขท่ี 128  ถนนหวยแกว 

ตําบล ชางเผือก อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 เม่ือวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2565 ระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดย รองศาสตราจารยอุเทน  คํานาน ตําแหนง รองอธิการบดีฝาย

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ อ ย า ง ยั่ ง ยื น  ซ่ึ ง ต อ ไ ป นี้  เ รี ย ก ว า  “ ผู ใ ห ทุ น ”  ฝ า ย ห นึ่ ง กั บ                                                               

นาย................................................. หัวหนาโครงการวิจัย  สังกัด ......................................  ตั้งอยูเลขท่ี  .... 

ถนน.....  ตําบล.......   อําเภอ........  จังหวัด...........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน”  อีกฝายหนึ่ง               

ท้ังสองฝายไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ผูใหทุนตกลงใหทุนงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2566 แกผูรับทุนประเภท งบอุดหนุน         

ชือ่โครงการ..............................................  เปนจํานวนเงิน  ....................... บาท (..................) โดยมีระยะเวลา

ดําเนินการ 1  ป นับตั้งแตวันท่ี  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2566 

 ขอ 2  ผูใหทุนจะจายเงินใหกับผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามท่ีกําหนดไวในแผนการใชจายเงินในการ

ดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ท่ีไดรับอนุมัติจากหนวยงานแลว  ตามเอกสารแนบทายสัญญา  ซ่ึงถือเปนสวน

หนึ่งของสัญญานี้ 

 การรับเงินงวดโครงการวิจัยเปนจํานวน 3 งวดตามรายละเอียดดังนี้ 

เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย งวดท่ี 1  จํานวน ……………… บาท (………………) หรือ รอยละ 60 (หกสิบ)

ของเงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย งวดท่ี 2  จาํนวน ……………… บาท (………………) หรือ รอยละ 30 (สามสิบ)

ของเงินอุดหนุน เม่ือผูรับทุนสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณาจากหนวยงานตน

สังกัด รายงานการใชจายเงินอุดหนุนและหลักฐานทางการเงิน ท่ีไดรับในงวดท่ี 1 ใหแกมหาวิทยาลัย ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

เงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัยงวดสุดทาย จํานวน ……………… บาท (………………) หรือ รอยละ 10 (สิบ) 

เม่ือผูรับทุนสงรางรายงานฉบับสมบูรณ  รายงานทางการเงินและหลักฐานการเบิกจายเงินงวดท่ี 2 ท่ียังมิได

นําสง และเงินเหลือจาย (ถามี) ใหแกมหาวิทยาลัยฯ และใหนําสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการพิจารณา

คุณภาพจากหนวยงานตนสังกัดภายใน 30 (สามสิบ) วัน กอนสิ้นสุดสัญญา 
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 ขอ 3  ผูรับทุนจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ เก่ียวกับการการเบิกจายท่ี

ผูใหทุนกําหนด รวมท้ังจะปฏิบัติตาม ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ

สงเสริมวิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม ดวย โดยถือวา ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ดังกลาว 

เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้             

          ขอ 4  ผูรับทุนจะตองดําเนินการวิจัยตามขอตกลงปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติการตามเง่ือนไขของ

การอนุมัติงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คํารับรองเลขท่ี 

FRB660059/0171 ลงนามวันท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 และวิธีการท่ีกําหนดไวในแบบ วจ.1 หากเกิด

ปญหา อุปสรรคไมสามารถดําเนินการวิจัยได หรือมีความจําเปนจะตองแกไข/เปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการ    

ผูรวมโครงการ  แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผูรับทุนตองเสนอตอผูใหแหลงทุนทราบเพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลง  

กรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามขอ 1 

ผูรับทุนตองชี้แจงเหตุผล  สภาพปญหา และระบุระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาดําเนินการวิจัย พรอมท้ังเสนอ

แผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจัยท่ีปรับปรุงใหมตอผูใหทุนเพ่ือพิจารณา  โดยใหยื่นเปนหนังสือขอ

อนุมัติขยายเวลาระยะเวลาดําเนินการวิจัยกอนวันสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน การขยาย

ระยะเวลาดังกลาวสามารถทําได 2 (สอง) ครั้ง ครั้งละไมเกิน 6 (หก) เดือน  ซ่ึงระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยาย

นั้นตองไมเกินปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ ผูใหทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

ตามเหตุและความจําเปน  

 ขอ 5 กรณีท่ีผูรับทุนประสงคจะขอยกเลิกโครงการวิจัยใหทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจนถึงวันท่ี

หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินท่ีรับไปและจํานวนเงินท่ีเบิกจายไปแลวท้ังสิ้นพรอมแจงเหตุผล ปญหา  

อุปสรรคท่ีไมอาจดําเนินการโครงการตอไปไดตอหัวหนาหนวยงานตนสังกัดทราบภายใน 15 (สิบหา) วัน      

นับจากวันท่ีหยุดดําเนินการ 

 หากผูใหทุนพิจารณาเห็นวา  การขอยกเลิกโครงการของผูรับทุนไมมีเหตุผลอันสมควร ผูรับทุนตองนํา

หลักฐานการเบิกจายเงินและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยท่ีไดรับไปแลวท้ังสิ้น พรอมครุภัณฑ  ท่ีดิน สิ่งกอสราง

และดอกผล (ถามี) สงคืนหนวยงานภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผลพิจารณาจากผูใหทุน      

เวนแตผูใหทุนเห็นวาปญหา อุปสรรคในการขอยกเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ใหผูรับทุนคืนเงินเฉพาะสวน

ท่ียังมิไดเบิกจาย (เพ่ือใชในกิจกรรม/การดําเนินงานของโครงการ) และเงินคงเหลือของโครงการท้ังหมด นับแต

วันขอเลิกโครงการ พรอมครุภัณฑ  ท่ีดิน สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) แกผูใหทุน 

 ขอ 6  ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีไดรับอนุมัติจัดหาเพ่ือใชในโครงการวิจัย  เม่ือดําเนินการจัดหา

เรียบรอยแลว ผูรับทุนตองแจงรายละเอียดรายการ  มูลคาท่ีจัดหา  วันเดือนปท่ีไดมาตอหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

เพ่ือควบคุมตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ท่ีกําหนดโดยของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  

โดยถือวา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และเม่ือสิ้นสุดการ

ดําเนินงานโครงการวิจัยแลว ผูรับทุนตองสงมอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใหหนวยงานตนสังกัดเพ่ือใชประโยชน

ตอไป 

ขอ 7  ผูรับทุนพรอมท่ีจะใหผูใหทุนหรือผูแทนของผูใหทุนเขาติดตามความกาวหนาในการดําเนิน 

งานวิจัย  หรือผูรับทุนพรอมท่ีจะเขารวมกิจกรรมตามแผนและระยะเวลาท่ีผูใหทุนกําหนด 
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 ขอ 8  กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ใหเปนของผูใหทุน สวนผลประโยชนท่ีจะเกิดจากการขายลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัยใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูใหทุนกําหนด 

 ขอ 9 ผูรับทุนจะตองสงผลผลิตงานวิจัยตามผลท่ีคาดวาจะไดรับท่ีไดระบุไวในขอเสนอโครงการวิจัย

ภายในระเวลาตามแผนการดําเนินงานวิจัย หากผูรับทุนไมสามารถสงผลผลิตงานวิจัยหรือไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานวิจัย จะมีผลตอการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในปถัดไป 

 ขอ 10 ผูรับทุนตองรายงานผลลัพธ และผลกระทบ ของผลงานวิจัย ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แกผูใหทุนตอเนื่อง 5 (หา) ป หรือตามท่ีผูใหทุนกําหนด 

 ขอ 11  ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได  หากผูรับทุนฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบใน

ขอใดขอหนึ่งตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือมีพฤติการณ/การกระทํา/เจตนา อันสอ/เห็น/เขาใจไดวาผูรับทุนไม

สามารถดําเนินการตามโครงการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือระยะเวลาท่ีไดรับการขยาย  

โดยผูใหทุนจะมีหนังสือแจงใหผูรับทุนทราบและถือวาการบอกเลิกสัญญา โดยมีผลในวันท่ีลงนามตามระบุใน

หนังสือบอกเลิกสัญญา  

 ขอ 12  เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 11  ผูรับทุนจะตองสงหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีไดใชจายไป

กอนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเทาท่ีไดดําเนินการไปแลว  พรอมท้ังคืนเงินวิจัยท่ีไดรับไป

ท้ังหมดพรอมครุภัณฑ  สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) ใหแกผูใหทุน เวนแตกรณีท่ีเปนเหตุสุดวิสัย หรือเปน

เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูใหทุน  หรือมีพฤติการณอันใดอันหนึ่งท่ีคูสัญญาไม

ตองรับผิดชอบ  ใหผูรับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยเฉพาะสวนท่ียังมิไดเบิกจาย (เพ่ือใชในกิจกรรม/              

การดําเนินงานของโครงการ) และเงินคงเหลือของโครงการท้ังหมดหลังจากวันท่ีบอกเลิกสัญญา พรอมท้ัง

ครุภัณฑ  สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) แกผูใหทุน 

 สัญญานี้จัดทําข้ึน 2 ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน

สัญญานี้โดยตลอด  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และตางเก็บไวฝายละฉบับ 

 

 

           ลงชื่อ……………………………………ผูใหทุน         ลงชื่อ……………………………….…ผูรับทุน 

                 (รองศาสตราจารยอุเทน คํานาน)              (.........................................) 

 รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาระบบอยางยั่งยืน                    หวัหนาโครงการ 

     

           

ลงชื่อ……………………………………พยาน           ลงชื่อ…………………………………พยาน 

           (ผูชวยศาสตราจารยนพพร  พัชรประกิติ)                           (.........................................) 

             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                      คณบดี/ผูชวยอธิการบดี/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 


