
 
 

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ประเภท  งบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕............ 
-------------------------- 

 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ             มหาวิทยาลัยบูรพา     
ต าบล/แขวง    แสนสุข          อ าเภอ/เขต       เมือง        จงัหวัด    ชลบุรี          
เมื่อวันที่...............เดือน .................................... พ.ศ. .................... ระหว่าง  มหาวิทยาลัยบูรพา   
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช   ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
ผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ ที่    ๑๕๖๔/๒๕๖๔   ฉบับลง 
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย"  
ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว.....................................................  นามสกลุ................................................. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน....................................... เกิดวันที่......เดือน..................... พ.ศ.........อายุ.......ปี  
ต าแหน่ง........................................….....ส่วนงานที่สังกัด……........................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................ต าบล/แขวง...................... .
อ าเภอ/เขต......................จังหวัด...…….…….....รหัสไปรษณีย์………....……...โทรศัพท์บ้าน……………….…
โทรศัพท์มือถือ......................Email............................................โทรศัพท์ที่ท างาน..... ...……….….. 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "ผู้รับทุน"  อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕..........  
จำกงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภททุน    
             
จ านวนเงิน...........................บาท (      ) แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการวิจัย 
 

เรื่อง  (ภาษาไทย)           
             
             
             
 (ภาษาอังกฤษ)            
             
             
             
 

ก าหนดเวลา     ปี      เดือน ตัง้แต่วันที่     เดือน            พ.ศ      ถึงวันที่     เดือน             พ.ศ. ........            
 
 
........................................       ........................................  
      ลายมือชื่อผู้รับทุน      ลายมือชื่อมหาวิทยาลัย  

สัญญาเลขที่...................../............. 
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ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ผู้รับทุน 
เป็นรายงวดแบ่งออกเป็น  ๓ งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรร
ภายหลังจากการท าสัญญาแล้ว 
 งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรร
ภายหลังจากที่ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องานงวดที่ ๑  
ใหม้หาวิทยาลัยได้รับทราบและอนุมัติ 
 งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร 
ภำยหลังจำกที่ผู้รับทุนส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ ำนวน ๒ เล่ม พร้อม upload ไฟล์นำมสกุล .pdf  
ห รื อ  .docx เ ข้ ำ ร ะบบบริ ห ำ รจั ด ง ำนวิ จั ยของมหำวิ ทยำลั ย  ( https://e-research.buu.ac.th)  
ใหม้หำวิทยำลัยทรำบและเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 
 ในกรณีที่มีการเบิกเงินเต็มจ านวนเงินทุนอุดหนุน หำกผู้รับทุนมีเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมคงเหลือจำกกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมสัญญำนี้ ผู้รับทุนจะต้องน ำเงินทุนอุดหนุนกำร
วิจัยและนวัตกรรมที่เหลือดังกล่ำวพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร มำมอบคืนให้แก่มหำวิทยำลัย ภำยใน ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่มหำวิทยำลัยอนุมัติรำยงำน 
 

  ข้อ ๓  ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินการวิจัยและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามข้อเสนอแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยถูกต้องครบถ้วน
และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้งบประมาณ ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับและการจ่าย เงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ให้ทุนตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา  

 

 ข้อ ๔  ผู้รับทุนรับรองว่าไม่เคยรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการด าเนินงาน
โครงการเดียวกันนี้จากแหล่งอ่ืนอยู่ก่อนและรับรองว่าจะไม่น าแผนงาน/โครงการที่ได้รับ เงินทุนอุดหนุน 
การวิจัยและนวัตกรรมนี้ไปขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืนเพ่ิมเติมอีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยก่อน 

 

 ข้อ ๕  การขยายระยะเวลาของสัญญาขอรับทุน กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ยื่นต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยก่อนสิ้นสุดสัญญา และให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาขอขยายระยะเวลาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ข้อ ๖  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนอำจเสนอขอเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรวิจัยได้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวปฏิบัติในกำรขอเปลี่ยนแปลงโครงกำรวิจัย กำรยกเลิกกำร  
ท ำสัญญำ และกำรยุติโครงกำรวิจัยก่อนก ำหนดในสัญญำ ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย
และหน่วยงำนผู้ให้ทุน 

 
  ......................................            ............................................ 
    ลายมือชื่อผู้รับทุน          ลายมือชื่อมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๗  ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการท าวิจัยตามสัญญานี้ ตกเป็นของมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได้
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ให้ ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

 

  ข้อ ๘  กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยให้ด ำเนินกำรตำมเอกสำรแบบรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย ของมหำวิทยำลัยบูรพำ และรำยงำนโครงกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ให้ด ำเนินกำรตำมเอกสำรแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำรวิจัยประเภทงบประมำณ
เงินอุดหนุนจำกกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงบประมำณเงินอุดหนุนกำรวิจัย
จำกกองทุนวิจัยและพัฒนำ โดยให้ด ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย 
(Time Frame) 

 ในกรณีที่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมสัญญำเกิดข้อค้นพบใหม่ที่แตกต่ำงจำกที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
แผนงำนวิจัยหรือข้อเสนอโครงกำรวิจัย ให้ผู้รับทุนรำยงำนข้อค้นพบใหม่นั้นพร้อมแผนและกลไกกำรใช้
ประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยรับทรำบทันที 
  

 ข้อ ๙  ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับแต่ผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ผู้รับทุนต้องน าส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือหลักฐานการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุ
ผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย  
 ในกรณีที่มีความจ า เป็นอย่างยิ่ ง ผู้รับทุนไม่อาจด า เนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้รับทุนแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบและอนุมัติ โดยผู้รับทุน
สามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

 ข้อ ๑๐  ให้ผู้รับทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบรายงานผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย รวมถึงรายงานการใช้หรือไม่ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยต่อ
มหาวิทยาลัย ทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ๕ ปี นับจากวันทีผู่้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
 

 ข้อ ๑๑  กรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญารับทุน หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หรือการวิจัย
นั้นจะส่งผลต่อความเสียหายของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยนี้  โดยผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุน
ยินยอมชดใช้เงินทุนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา 
หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ผู้รับทุนต้องชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี 
 

 ข้อ ๑๒  ผู้รับทุนที่ผิดสัญญำรับทุน หรือท ำงำนวิจัยไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ นอกจำกต้อง 
ชดใช้เงินคืนทั้งหมดตำมข้อ ๑๑ ให้ส่วนงำนต้นสังกัดน ำไปประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ 
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีหรือกำรบริหำรงำนบุคคลอื่นของผู้รับทุนด้วย 
 
 
  ......................................            ............................................ 
    ลายมือชื่อผู้รับทุน          ลายมือชื่อมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๓  ในกรณีผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้โอนย้ำยไปสังกัดหน่วยงำนอ่ืน หรือลำออกจำก
มหำวิทยำลัย หรือเกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน ผู้รับทุนจะต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑)  ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินอุดหนุนกำรวิจัยหรือเงินสนับสนุนกำรวิจัย ที่ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ไปบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่มหำวิทยำลัย ภำยใน ๓๐ วันก่อนวันที่มหำวิทยำลัยอนุมัติให้โอนย้ำย หรือ
ลำออก หรือเกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน แล้วแต่กรณี หรือ 
 (๒)  ผู้รับทุนจะต้องจัดหำหัวหน้ำแผนงำนวิจัยหรือโครงกำรวิจัยแทน ภำยใน ๓๐ วันก่อนวันที่
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้โอนย้ำย หรือลำออก หรือเกษียณอำยุกำรปฏิบัติงำน  แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัย เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำนวิจัยหรือโครงกำรวิจัย ให้แล้วเสร็จ  
และส่งรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ให้ทุนได้ 
 

 ข้อ ๑๔  ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัย กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเคร่งครัด 
 

 ข้อ ๑๕  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ๑๕.๑ เอกสารหมายเลข ๑  ข้อเสนอแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย   จ านวน       หน้า 
 ๑๕.๒ เอกสารหมายเลข ๒  กรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า 
            โครงการวิจัย     จ านวน  ๑   หน้า 
 ๑๕.๓ เอกสารหมายเลข ๓          จ านวน       หน้า 
  

 ข้อควำมใด ๆ ในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำที่ขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ ให้ใช้ข้อควำม 
ในสัญญำนี้บังคับ สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้
โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนของแต่ละฝ่ำย และต่ำงเก็บไว้คนละฉบับ 
 

 
 
 

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

              (รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช) 
ต าแหน่ง       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... ผู้รบัทุน  

         (..........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
(ลงชื่อ) ...........................................................................  พยาน 
                        (นางกฤษณา เกิดบุญส่ง) 
ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
 
(ลงชื่อ) ........................................................................... พยาน  
         (..........................................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................................... 


