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สัญญาเลขที่........../............ 
 
 
 
 

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ............................................................................. ............................... 
ต าบล/แขวง....................................................................... อ าเภอ/เขต.................................. ............................ 
จังหวัด................................................. เมื่อวันที่ ....................... เดือน..................................... พ.ศ................... 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดย................................................................ ต าแหน่ง.......................................... 
ผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ ที่ ........................ ฉบับลงวันที่ ...................... 
เดอืน.......................... พ.ศ................. แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล................................................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน........................................... เกิดวันที่.......... เดือน......................... พ.ศ............... 
อายุ.….........ป ีต าแหน่ง..................................................... สว่นงานที่สังกัด....................................................... 
ตั้งบ้านเลขที.่.................. ตรอก/ซอย...................................... ถนน.........................................................……… 
ต าบล/แขวง.......…………................... อ าเภอ/เขต……………..……………………. จังหวัด...............………………......... 
รหัสไปรษณีย.์...................…… โทรศัพทบ์้าน.............................…......... โทรศัพทม์ือถือ……..........................….. 
E-mail ……………………………………………………………......... โทรศัพท์ที่ท างาน..........................…......................... 
โทรสาร………………….……………………................................ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับทุน" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ 
ตกลงท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท………………………………………..………………………… 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... จ านวนเงิน....................………….....…............................................บาท 
(…………………………………………………………………………………………………………) แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง (ชื่อภาษาไทย)……................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)…......................................……........................... .................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... ................................................................ ........... 
ก าหนดเวลา.....ปี.......เดือน ตั้งแต่วันที่.......... เดือน.......... พ.ศ............. ถึงวันที่........ เดือน..........พ.ศ........ 
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-๒- 

 ข้อ  ๒  มหาวิทยาลัยตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้รับทุนเป็นรายงวด แบ่งออกเป็น  
๓ งวด ดังนี้ 
  งวดที่  ๑  ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณ ภายหลังการท าสัญญาแล้ว 
  งวดที่  ๒  ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณ หลังจากท่ีผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องานงวดที่ ๑ 
ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและอนุมัติ 
  งวดที่  ๓  ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการจัดสรรภายใน
ปีงบประมาณ หลังจากท่ีผู้รับทุนส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ให้ทุน จ านวน ๒ เล่ม พร้อมแผ่น CD 
บันทึกไฟล์นามสกุล .pdf จ านวน ๒ แผ่น ได้รับทราบและอนุมัติ 
 
 ข้อ  ๓  ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ท่ีใช้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยในการ
จัดหาและจัดซื้อให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุนเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 
ภายหลังจากท่ีผู้รับทุนได้ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว 
 
 ข้อ  ๔  เมื่อได้รับมอบครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามข้อที่  ๔  แล้ว ให้ส่วนงานต้นสังกัดของผู้รับ
ทุนด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 
 ข้อ  ๕  ในกรณีผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย 
ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยหรือเงินสนับสนุนการวิจัย ที่ได้ด าเนินการ 
เบิกจ่ายไปบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยและ/หรือผู้ว่าจ้าง ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้โอนย้าย 
หรือลาออก แล้วแต่กรณี หรือ 
 (๒) ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยจะต้องจัดหาหัวหน้าแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัยแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามแผนงานวิจัยหรือ 
โครงการวิจัย ให้แล้วเสร็จ และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ว่าจ้างได้ 
 ผู้รับทุนตามข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิก
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องผู้ให้ทุนตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุน
ยินยอมชดใช้เงินอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอก
เลิกสัญญา 
  
 ข้อ ๖ ผู้รับทุนต้องน าผลงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่แล้วเสร็จใน
บางส่วนหรือที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ตามแผนที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนโดยให้ผู้รับทุนประกาศกิตติคุณแก่มหาวิทยาลัยในทุกกรณี 
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-๓- 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับทุนไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในก าหนดเวลาไม่เกิน  
๑๘๐ วัน นับแต่ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้ผู้รับทุนแจ้งก าหนดเวลาด าเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ 
และอนุมัติ 
 
 ข้อ  ๗  ให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยตามสัญญานี้ ตกเป็นของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ภายหลังการเกิดผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วอย่างสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 
 ข้อ  ๘  ในกรณผีู้รับทุนได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาการท าวิจัย ให้ถือว่า หนังสืออนุมัติ  
และแผนงานของโครงการวิจัยที่ปรับเปลี่ยน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
 ข้อ  ๙  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญานี้ ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ผู้รับทุนจะด าเนินการฟ้องร้องผู้ให้ทุนตามกฎหมายใด ๆ มิได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินอุดหนุนการวิจัย
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับทุนหรือผู้รับงานวิจัยผู้ใดผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือท างานวิจัยไม่แล้วเสร็จ นอกจาก 
ต้องชดใช้เงินคืนทั้งหมดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนงานต้นสังกัดน าไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีด้วย 
 
 ข้อ  ๑๐  ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเคร่งครัด 
 
 ข้อ  ๑๑  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
          ๑๑.๑ ……………..………………………...………เอกสารหมายเลข………จ านวน..….....หน้า 
          ๑๑.๒ ……………..………………………..……....เอกสารหมายเลข………จ านวน..….....หน้า 
          ๑๑.๓ ……………..………………………...………เอกสารหมายเลข………จ านวน..….....หน้า 
          ๑๑.๔ ……………..………………………..……....เอกสารหมายเลข………จ านวน..….....หน้า 
 ข้อความใด ๆ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ 
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-๔- 

 สัญญานี้ท าข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้คนละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ)   .................................................................  มหาวิทยาลัย 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)   ...................................................................  ผู้รับทนุ 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)   ................................................................... พยาน 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
 
 
(ลงชื่อ)   ...................................................................  พยาน 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง .................................................. ................ 


