
อากรแสตมป์ 

                                                                                             1 บาท 
 

สัญญาเลขที ่…………../……..… 

 

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

สัญญานี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้ังอยู่เลขที่ ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  เ ม่ือวันที่  ... ........ ........ ........ .. ... ร ะหว่าง มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี โดย 

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง ต าแหน่งอธิการบดี ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
...... ..... ..... . .... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ต า แหน่ง.. ..... .. .... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ... ส ังกัด 

(หน่วยงาน)........................ ................. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่บ้านเลขที่ ................... ถนน 
.... ... ... .... ... ... .... ... ... .. .. ... ...  ต าบล/แขวง  .. ... .... ... ... .... ... ... ....อ า เภอ/เขต . ... ... .... ... ... .... ... ... ... .
จังหวัด ...............................  และคณะผู้ มีชื่อต่อท้ายสัญญาเป็นผู้วิจัยร่วม ซ่ึงจะร่วมรับผิดตามสัญญา

นี้ จ านวน ........... คน ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

ค ู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้ 
    

ข้อ ๑ การ ให้และร ับทุน 
 

   ๑.๑ ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นจ านวนเงิน

....................... บาท (...................................) เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง ............................................................... ... 

............................................................................................................................. ............................... 

ตามโครงการวิจัยของผู้รับทุนแนบท้ายสัญญานี้ที่ได้รับอนุ มัติจากผู้ให้ทุนแล้ว ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า 
“โครงการ” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ 
   ๑.๒ การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนมีสิทธิเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย

เป็นงวด ๆ ตามงบประมาณด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุน 
   

ข้อ ๒ หลักประกันการปฏ ิบัติตามสัญญาร ับทุน  

   ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหักเงินจ านวนร้อยละห้าของเงินที่ ต้องจ่ายในแต่ละงวด            
เพ่ือเป็นหลักประกันผลงาน เม่ือผู้รับทุนได้ปฏิบัติงานวิจัยสิ้นสุดโครงการแล้ว และไม่มีข้อผูกพันตามสัญญานี้

แล้ว ผู้ให้ทุนจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับทุน 
 

  ข้อ ๓ การด าเนินงาน 
 



  

- ๒ - 
 

   ๓.๑ ผู้รับทุนจะต้องท าการวิจัยตามโครงการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ......... เดือน 
................................... พ.ศ. ............... หากผู้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยให้เสร็ จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาใน

สัญญา ให้ผู้รับทุนขออนุมัติต่ออายุสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับมหาวิทยาลัยก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า  
สิบห้าวัน พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยด้วย แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน

ก าหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีถัดไป 
 
   ๓.๒ ผู้รับทุนต้องเริ่มด าเนินการวิจัยโครงการในทันทีนับแต่วันลงนามในสัญญานี้              

หากผู้รับทุนมิได้เริ่มด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
  ๓.๓ ผู้รับทุน ได้ทราบและเข้า ใจร ะเบียบและ ข้อก าหนดของผู้ให ้ทุน ซึ ่งมีอยู่ ใ น

ขณะที ่ท าส ัญญา นี้ โดยตลอด และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ร ะเบียบ และข้อก าหนด ซ่ึง เก่ียวข้อง กับ
การด าเนินการโครงการนี้  ทั้งที่ มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่ซ่ึงจะออกใช้บังคับไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด      
ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา

ของบุคคลภายนอก ซ่ึงผู้รับทุนน ามาใช้ปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 
   ๓.๔ ในระหว่างด าเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปัญหาใดๆ อันอาจเป็นอุปสรรค            

ในการด าเนินการตามโครงการให้ส าเร็จลุ ล่วงไปเกิดขึ้น ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนได้ทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
  ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวในวรรคแรกเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาการ (Technical 

Problem)  และไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการต่อไป หรือเกิดอุปสรรคอ่ืนใดท าให้ไม่อาจ
ด าเนินโครงการต่อไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะส่วนที่เหลือจากการด าเนิน

โครงการที่ได้รับไปในแต่ละงวดนั้นๆ ให้แก่ผู้ให้ทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุน
ทราบ แต่หากปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้รับทุนเอง ผูร้ับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุน
ทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้ทุนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ 

  การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินโครงการดังกล่าวในวรรคสองเกิดจากความผิด
ของผู้รับทุนหรือไม่นั้น ให้เป็นสิทธิของผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถึงที่สุด 
   ๓.๕ ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะจัดให้มีการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ติดตามความก้าวหน้า  ก ากับและประเมินผลของการด าเนินโครงการ และในระหว่างด าเนินโครงการ
ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  

   (๑) ต้องรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัยให้มหาวิทยาลัยทราบทุกสี่
เดือนนับต้ังแต่วันท าสัญญารับทุน หากผู้รับทุนไม่รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยสองครั้งติดต่อกัน 
มหาวิทยาลัยอาจงดให้ทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไปก็ได้ 
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  (๒) กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยเสนอแนะและแจ้งให้ปรับปรุงเก่ียวกับ
การด าเนินงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ต้องปรับปรุง

ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการวิจัยให้ค าแนะน า ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(๓) กรณีที่ผู้รั บทุ นประสงค์จะปรับหัวข้ อเรื่องท าการวิ จัย ต้องขออนุมั ติจา ก

มหาวิทยาลัยก่อน เม่ือรับอนุมัติแล้วจึงจะปรับหัวข้อเรื่องท าการวิจัยได้ 
  (๔) กรณีผู้รับทุนประสงค์จะขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกต้องขออนุ มัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อน เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ 

การปรับปรุงตาม (๓) และการปรับหัวเรื่องท าวิจัยตาม (๔) ผู้ร ับทุน ไ ม่มีส ิทธิเร ีย กร ้อ ง
ค่าใช้จ่ายหรือทุนอุดหนุนเพ่ิมแต่อย่างใด และหากพบว่ามีการด าเนินการใดที่แตกต่างไปจากข้อตกลง

ของสัญญานี้ผู้ให้ทุนทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้และด าเนินการตามสัญญาข้อ ๘ 
  ๓.๖ ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนซ่ึงได้รับจากผู้ให้ทุนตามสัญญานี้ เพ่ือด าเนินการใน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในสัญญานี้เท่านั้น 

   
  ในกรณีที่เกิดปัญหาซ่ึงต้องพิจารณาว่าการด าเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์

หรือไม่  ผูใ้ห้ทุนจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและเป็นที่สุด 
  หากผู้รับทุนจะด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าครุภัณฑ์เพ่ือเป็นอุปกรณ์การวิจัยในการ
ด าเน ินการโครงการตามสัญญานี ้  ผู้ร ับทุน จะ ต้องส่งใบ เสนอรา คา การ จัดซื ้อหร ือจัดจ้าง ให้ผู้ ให้ทุน

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงจะด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างได้  โดยเม่ือได้จัดซ้ือหรือจ ัด
จ ้า ง เสร ็จ แ ล้ว  ผู ้ร ับทุน จ ะ ต้อ งร ะ บุข ้อ ควา มไว้ที ่อ ุปกรณ ์กา ร วิจ ัยท ุกร า ยกา ร ว่า  “จ ัด ซื ้อ โด ย

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก………………………” (ระบุปีที่จัดซ้ือ) ให้อุปกรณ์การวิจัยดังกล่า วตก เป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ใ ห ้ทุน ทันทีที ่สัญญา ซื ้อขา ยครุภ ัณฑ ์หรืออุปกรณ์ดังกล่า วมีผลสมบูรณ์ตา มกฎหมา ย  ทั ้งนี้
รวมถึงกร ณีที่ผู ้รับทุน มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในระหว่างการด าเนินโครงการ 

ซ่ึงมิได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อเสนอโครงการ ผู้รับทุนจะต้องจัดส่งรายการ รายละเอียดราคาพร้อมค าชี้แจง
ความจ าเป็นในการจัดซ้ือหรือจัดจ้างให้ผู้ให้ทุนพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
  ผู้รับทุนจะใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์การ วิจัยซ่ึงจัดซ้ือจ ัดจ้างดังกล่าว ให้อยู่ในสภา พ

ดีใช้การได้อยู่ เสมอ และผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจตราอุปกรณ์
การวิจัยซ่ึง เป็นกรรมสิทธิ์ข องผู้ใ ห้ทุนไ ด้ทุกขณะและทุกโอกาส  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น

หนังสือ ผู้รับทุนจะต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการอุปกรณ์การวิจัยยื่นต่อผู้ให้ทุน  พร้อมกับการส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ ๖.๔ หากการวิจัยตามโครงการแล้วเสร็จ หรือเม่ือมีการยุติการวิจัยรวมถึงกา ร
บอก เลิกสัญญา ผู ้รับทุนจ ะจ ัดกา รกับอุปกร ณ์การ วิจัย ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์วิธีก าร ที่ผู้ให้ทุนจะ

ก าหนดขึ้น 
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  หากอุปกรณ์การวิจัยซ่ึงใช้ในการวิจัยเสียหายโดยเหตุที่ผู้รับทุนต้องรับผิดผู้รับทุนจะจัดการซ่อม
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน ในกรณีที่ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสียหายดังกล่าว แต่ผู้รับทุน

เพิกเฉยไม่จัดการซ่อมแซมดังกล่าว  ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะด าเนินการให้มีการซ่อมแซม  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการดังกล่าวผู้ให้ทุนจะหักจากเงินอุดหนุนซ่ึงผู้รับทุนมีสิทธิเบิกในงวดต่อไป 
 

   ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 

 ๔.๑ ผนวก ๑  ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน ................... (…………….……..) หน้า 

๔.๒ ผนวก ๒  บัญชีธนาคารเฉพาะโครงการ จ านวน ................. (……………..…) หน้า 
 ๔.๓ ผนวก ๓  รายนามผู้ร่วมวิจัย จ านวน ................. (.......................) หน้า 

 ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  หรือมิได้กล่าวไว้ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม      
ค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
 

 ข้อ ๕ การจ่ายเงินทุน 
 ให้ผู้รับทุนเสนอแผนการวิจัยและแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับโดยแยกเป็น

ประเภทรายจ่ายและอัตราค่าใช้จ่าย โดยก าหนดจ่ายเป็นงวดๆ ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็น จ า นวน เงิน  .. ... ... .. ... ... ... ... . บ า ท  ( ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. )  

เม่ือโครงการได้รับอนุมัติและท าสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ให้ทุนหักเงิน
จ านวนร้อยละ ห้าเป็ นหลักประกันผลงานจ านวน .............................. บาท  (........................... .................)         
คงเหลือที่จ่ายจ านวน .................................. บาท (............................................) 

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน ....................................... บาท (.............................................................)  
เม่ือคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยได้รับรองรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยขั้นวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
แนบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเงินทุนที่ใช้ไป  โดยผู้ให้ ทุนหักเงินจ านวนร้อยละห้าเป็นหลักประกันผลงาน           

จ านวน .............................. บาท (..... .......................................) คงเหลือที่จ่ายจ านวน ............................... บาท 
(............................................) 

 งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงิน ................... บาท (....................... .... .... .... .. . .... .) รวมเงิน
ร้อยละห้าที่หักเป็นหลักประกันผลงาน จ านวน .............................. บาท (..........................................................) 
รวมจ่ายทั้งหมดจ านวน .................................... บาท (............................................................)   

 เงินทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด จ่ายเม่ือผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัยและแผ่นบันทึกข้อมูลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่าย และคืนครุภัณฑ์ที่ได้จัด ซ้ือจากเงินอุดหนุนการวิจัย
แล้ว 
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 ข้อ ๖ ผลงานและการน าเสนอผลงาน  
 ผู้รับทุนมีหน้าที่ส่งรายงานการวิจัยแก่ผู้ให้ทุนตามแบบและระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด  เพ่ือให้

ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนให้ความเห็นชอบตามรายการดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ งวดที่ ๑  รายงานวิจัยเบื้องต้น (Inception Report)  

 ๖.๒ งวดที่ ๒  รายงานความก้าวหน้าตามขั้นตอนการศึกษา (Interim Report) 
 ๖.๓  งวดที่  ๓ ร่างราย งาน การวิจัยฉบับสมบู รณ์ (draft final report) พร้อมทั้ ง
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 ๖.๔ งวดที่ ๔  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final report) จ านวน ๕๐ (ห้าสิบ) เล่ม     
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD – ROM) ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น หากการวิจัยนั้น    

มีนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ต้องส่งงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์นั้นด้วย 
 การพิมพ์รา ยงานวิ จัยให้ร ะบุข้ อความในหน้ าปกว่า “ได้รับทุน อุดหนุนการวิจั ยจา ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....” หากการวิจัยนั้นได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน

ภายนอกให้เป็นไปตามเจ้าของแหล่งทุนนั้นก าหนด 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้ผู้รับทุนเผยแพร่ผลงานการวิจัยลงในหนังสือหรือวารสารที่

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หรือน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อ ๗ สิทธ ิและการระงับโคร งการ  
  ๗.๑ ในกรณีที่ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อัน มิใช่ความผิดอันเกิดจากผู้รับทุนจนท าให้
ผู้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระ งับโครงการ

ชั่วคราวและผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาการท าวิจัยออกไป โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน ที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 ๗.๒ ผู้ให้ทุนมีสิทธิน าผลการวิจัยซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากด าเนินโครงการตามสัญญานี้  

ไม่ว่าที่ส า เร็จแล้วบางส่วนหร ือสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไปเผยแพร่ในเอกสา รหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ  
หรือน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในทางราชการได้ 

 ๗.๓ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยให้เป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุน  
๗.๔ ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนและปฏิบัติตามเง่ือนไข ที่

ผู้ ให้ทุนก าหนดก่อนจึงจะเผยแพร่หรือสาธิตผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   
หากการเผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ทีใ่ดก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเหตุให้
ถูกฟ้องร้อ งให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ร ับทุน แต่เ พียงผู้ เดีย ว การอนุญา ตให้เผยแพร ่หรือสาธิต              
ของผู้ให้ทุนไม่เป็นเหตุให้ผู้รับทุนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมาจาก
การเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว   
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กรณีผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนให้ มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยได้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องลง
ข้อความไว้ท่ีหน้าปกว่า “รายงานการศึกษาวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....” และให้มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปกด้วย 

ในกรณีที่ผลการวิจัยอันเนื่องมาจากโครงการนี้จะน าไปสู่การประดิษฐ์หรือ ในกรณีที่ผู้รับทุน
ประสงค์จะน าผลงานอันเนื่องมาจากโครงการนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในการใดๆ  อันก่อให้เกิดรายได้หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการตามที่ผู้ให้ทุนก าหนดและได้รั บความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ให้ทุนก่อน 

๗.๕ ผู้รับทุนจะตรวจสอบก ากับดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบั ติตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของผู้ให้ทุนตลอดจนสัญญานี้อย่างเคร่งครัด  

๗.๖ ผู้ขอรับทุนขอรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใดๆ อันปรากฏในเอกสารซ่ึง
ผู้รับทุน ได้ยื่นเพ่ือขอรับทุนหรือถ้อยค าใดๆ ซ่ึงผู้รับทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพ่ือขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร
ในรายงานการวิจัยของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและยินยอมให้
ตรวจสอบได้ 

 

ข้อ ๘ การบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีผู้รับทุนกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับทุนไม่ประสงค์จะรับทุนต่อ 
(๒) ผู้รับทุนเปลี่ยนหัวข้อการวิจัยโดยไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
(๓) ผู้รับทุนไม่สามารถท าการวิจัยให้เสร็จตามสัญญา 
(๔) ผู้รับทุนฝ่าฝืนสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยข้อหนึ่งข้อใด และมหาวิทยาลัยบอก

เลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว 
ให้ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ได้รับไปทันที พร้อม

ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันรับเงิน 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

      
 

          
 

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ทุน 
      

      (............................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................... ผูร้ับทุน   
      

      (.............................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................... พยาน 
      

      (.............................................................) 
 
ลงชื่อ........................................................... พยาน 
     
      (.............................................................) 
 


