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สัญญารับทุนอุดหนุนวิจยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สัญญานี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ..................เดือน .......................................... พ.ศ. ................
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย .............................................................
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้ เรียกว่า “ผู้ใ ห้ทุน” ฝ่าย
หนึ่ ง กั บ ....................................................................................หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย สั ง กั ด คณะ
....................................................................................................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่........ซอย
.............................................ถนน......................................................... แขวง/ตําบล.................................. เขต/
อําเภอ....................................................... จังหวัด.................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปี .................................แก่ผู้รับทุน จากเงิน
(งบประมาณ,ผลประโยชน์)............................................................เพื่อดําเนินงานแผนงานวิจัย / โครงการวิจัย
เรื่อง....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เป็นจํานวนเงิน............................................บาท (............................................................................................)
โดยมีระยะเวลาดําเนินการ............เดือน นับตั้งแต่วันที่...........เดือน........................................ พ.ศ. ................
ถึงวันที่..............เดือน...................................................พ.ศ. .....................
ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินใน
การดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออกแล้ว ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
การรั บเงินงวดที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้แ ก่ม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออกในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบดําเนินการ และจ่ายสมทบกองทุนส่งเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินอุดหนุนของโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตามที่กําหนดไว้ในแบบ วจ. 1 เอกสารแนบท้ายสัญญา
การรับเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่รับไปในงวดก่อน
ซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การรับเงินงวดก่อนสุดท้าย ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาดําเนินการที่กําหนดไว้ใน
แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น และส่ ง หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ที่ รั บ ไปในงวดก่ อ นซึ่ ง ใช้ จ่ า ยไปแล้ ว ให้ แ ก่ ม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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การรับเงินงวดสุดท้าย ผู้รับทุนต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัยจํานวนไม่
เกิน 15 หน้า พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น หรือรายงานผลการวิจัยที่ได้ดําเนินการตามระยะเวลาในข้อ 1
(กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับเงินมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ) และหลักฐานการจ่ายเงินที่ยังมิได้นําส่งและ
เงิ น เหลื อ จ่ า ย (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก จนครบถ้ ว นตามวงเงิ น ของ
โครงการวิจัยที่ได้รับ กรณียังไม่สามารถส่งมอบหลักฐานการจ่ายเงิน และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ได้ครบถ้วน
ให้นําส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
เงินงวดสุดท้าย
ข้อ 3. ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของ
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ)วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการวิ จัยตามวิธีการที่กําหนดไว้ในแบบ วจ.1 หากเกิดปัญหา อุปสรรคไม่
สามารถดําเนินการวิจัยได้ หรือมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ
แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบเพื่อพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในกําหนด
30 (สามสิบ)วันนับแต่วนั ทราบเหตุ
กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามข้อ 1 ผู้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผล สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายซึ่งไม่เกินวันทําการ
สุดท้ายของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัยที่ปรับปรุงใหม่และ
รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ต่อผู้ให้ทุนเพื่อพิจารณา โดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติ
ขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
ข้อ 5. กรณีผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
จนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นพร้อมแจ้งเหตุผล
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่อาจดําเนินการโครงการต่อไปได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบ
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่หยุดดําเนินการหากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่าการขอยุบเลิกโครงการของผู้รับ
ทุนไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนจะต้องนําหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น
พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ให้ทุน หากผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหาอุปสรรคใน
การขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้
ผู้รับทุนคืน เงินเฉพาะส่ วนที่รั บไปแล้ ว และยังไม่ ได้จ่ายนั บ แต่ วัน ขอยุบเลิกโครงการ พร้อมครุ ภัณฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง และดอกผล(ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน
ข้อ 6. ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
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ข้อ 7. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพื่อใช้ในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรีย บร้ อยแล้ ว ผู้รั บทุ นต้ อ งแจ้ง รายละเอี ย ดรายการ มู ล ค่ าที่ จัด หา วัน เดื อ นปี ที่ ได้ ม าต่ อ หั ว หน้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
โครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ 8. ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกําหนด
ข้อ 9. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขยาย
ลิขสิทธิ์ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนกําหนด
ข้อ 10. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยในสิ่งพิมพ์
หรือสื่ออื่นใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก” และ “ความเห็นในรายงานของผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป” และส่งสําเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจํานวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย
ข้อ 11. ผู้ใ ห้ทุนมีสิท ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถดําเนินการตาม
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก
ข้อ 12. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่ายไป
ก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยตามที่ได้ดําเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็น
เหตุใดๆอันเกิดมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินอุดหนุนการวิจัยส่วนที่รับไปแล้วและยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา
รวมทั้งครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน
สั ญ ญานี้ ทําขึ้ น 2 ฉบับ มี ข้อความถูก ต้ องตรงกัน คู่ สัญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้อ่า นและเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ทุน
(...............................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน
(..............................................................................)

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

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

