
สัญญาเลขที่.........../๒๕๖๕ 
 

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

------------------------------------- 
         เขียนที่................................................ 

            วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ................. 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  ชินสาร   
ต าแหน่ง  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ  
ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล...................................................
อายุ...................ปี สัญชาติ.........................ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ เลขที่...........................ตรอก/ซอย......................................
ถนน..............................ต าบล/แขวง.................... .......อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท์....................................รหัสไปรษณีย์.......................อาชีพ.............................ต าแหน่ง........ ................
หน่วยงานที่สังกัด................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ผู้ให้ทุน ได้ให้ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ ประจ าปีงบประมาณ.....................จ านวน................................บาท 
(.................................................................) แก่ผู้รับทุนเพ่ือท าการผลิตสื่อ  
เรื่อง (ภาษาไทย)............................................................ ................................................................................................. ..... 
.................................................................................... ......................................................................... ................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ........................................................
ก าหนดเวลา….๑….ปี….-...เดือน ตั้งแต่วันที่……….เดือน…….……….พ.ศ.…..…….ถึงวันที่……….เดือน…………….พ.ศ.…..……. 

 ข้อ ๒  ในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ ผู้รับทุนจะต้องขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการที่
ได้รับอนุมัติทุนเป็น ๒ งวด  โดยท าใบส าคัญรับเงินยื่นต่อคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และเมื่อผู้รับทุน
ส่งสื่อฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๓ เล่ม โดยจะเก็บสื่อฉบับสมบูรณ์ไว้ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 
๑ เล่ม และน าส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน ๒ เล่ม  พร้อมไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตสื่อ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามความในข้อ ๔) แล้วจึงให้จ่ายทุน
ทั้งหมดต่อไป 
 งวดที่ ๑  เมื่อผู้รับทุนท าสัญญาขอรับทุนแล้ว ให้จ่ายทุนจ านวน ร้อยละ ๖๐ 
 งวดที่ ๒  เมื่อผู้รับทุนส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้จ่ายทุนจ านวน ร้อยละ ๔๐ 

 ข้อ ๓  ผู้รับทุนได้ทราบ ประกาศและข้อก าหนดของผู้ให้ทุนซึ่งมีอยู่แล้วในขณะที่ท าสัญญานี้โดยตลอด และ
ยินยอมปฏิบัติตามประกาศและข้อก าหนดดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๔  ผู้รับทุนจะท าการผลิตสื่อให้ส าเร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท าการ
ผลิตสื่อได้ด้วยประการใดก็ดี ผู้รับทุนจะรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที 

 ข้อ ๕  ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตามประกาศการผลิตสื่อตามประกาศและข้อก าหนดของผู้ให้ทุน 
ในกรณีที่มีผู้ร่วมการผลิตสื่อหลายคน ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมผลิตสื่อทุกคนปฏิบัติตามประกาศและ

ข้อก าหนดของผู้ให้ทุน 



 ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับทุนได้ย้ายโอนไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนหรือลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา และไม่สามารถผลิต
สื่อ ให้เสร็จสิ้นได้ก่อนการย้ายโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่นหรือลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุน
ผลิตสื่อทั้งหมดให้คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนที่จะพ้นหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือจัดหา
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือจัดหาผู้ร่วมโครงการผลิตสื่อแทน เพื่อให้การท าการผลิตสื่อส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 กรณีผู้รับทุนตามวรรคหนึ่งย้ายโอนไปสังกัดหน่วยงานอ่ืนหรือลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนการผลิตสื่อ
เสร็จสิ้น แต่ยังสามารถด าเนินการต่อจนเสร็จสิ้นได้ภายในก าหนดระยะเวลาการให้ทุน ผู้ให้ทุนสามารถจ่ายทุนอุดหนุน
การผลิตสื่องวดที่ ๒ ได ้

 ข้อ ๗  ในกรณีที่ผู้รับทุนจะน าผลการผลิตสื่อที่ได้รับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อจากผู้ให้ทุนทั้งที่ท าส าเร็จแล้ว
บางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้งหมด เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์สิ่งใด ผู้รับทุนจะต้องลงข้อความประกาศกิตติคุณ
ให้ส่วนงานผู้ให้ทุน 
 ในกรณีที่ผลงานการผลิตสื่อสามารถน าไปจดลิขสิทธิ์ได้นั้น ลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ ของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ข้อ ๘  หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ผู้รับทุนยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนจากผู้รับ
ทุน พร้อมทั้งช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ส่งสื่อฉบับสมบูรณ์ตามท่ีก าหนดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจะตัด
สิทธิ์ในการขอรับทุนอุดหนุนการผลิตสื่อในครั้งต่อไปหรือให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่าย โดยต่างเก็บไว้ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑ 
ฉบับ ผู้รับทุน ๑ ฉบับ   
 
      (ลงชื่อ).......................................................ผู้ให้ทุน 
             (ผูช้่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร) 
         ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

      (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับทุน 
             (..........................................................) 
               ต าแหน่ง........................................................ 
 

      (ลงชื่อ).......................................................พยานผู้ให้ทุน 
             (..........................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................ 
 

      (ลงชื่อ).......................................................พยานฝ่ายผู้รับทุน 
             (..........................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................ 
 





เอกสารแนบท้ายสญัญา หมายเลข ๒ 
 

กรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาด าเนินการ 

๑. การท าสัญญาขอรับ
ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อ 

๑. สญัญาขอรับทุนอุดหนุนการผลติสื่อ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบรูพา  
๒. ข้อเสนอโครงการวิจัย  
๓. ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
๔. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจยั 
หมายเหตุ เอกสารอย่างละ ๒ ชุด 

ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบผลการ
พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

๒. การเบิกเงินงวดที่ ๑ ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย 
๒. ใบส าคญัรับเงิน 
๓. ส าเนาสญัญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๔. ส าเนาประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ภายใน ๑๕ วัน หลังจากท าสญัญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย) 

๓. การรายงานความ 
ก้าวหน้า  

๑. บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
๒. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
หมายเหตุ มีความกา้วหน้าในการท าวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากท าสัญญา
ทุนอุดหนุนการวิจัย) 

๔. การขอขยายเวลา
ด าเนินการการวิจัย  
ครั้งท่ี ๑ 

๑. บันทึกข้อความขอขยายเวลาทนุอุดหนุนการวิจัย 
๒. แบบขอขยายเวลาด าเนินโครงการวิจัย 
๓. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการวิจัยโดยมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งไดร้ับ
อนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยประจ าส่วนงานแล้ว 
๔. สรปุรายงานทางการเงิน 
๕. ส าเนาสญัญาขอทุนอุดหนุนการวิจัย 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน) 

๕. การส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย (ขออนุมัติ
จากคณะกรรมการวิจัย
ประจ าส่วนงาน) 

๑. บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
๒. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ file .pdf 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน) 

๖. การส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อสิ้นสุด
โครงการวิจัย (ขออนุมัติ
จากกองบริหารการวิจัย
และนวัตกรรม) 

๑. รายงานฉบับสมบรูณ์ จ านวน ๒ เลม่ 
๒. CD รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ file .pdf , .doc  
จ านวน ๒ แผ่น 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ภายใน ๗ วัน หลังจากได้รับอนมุตัิ
รายงานฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการ
วิจัยประจ าส่วนงาน) 

๗. การเบิกเงินงวดที่ ๒ ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย 
๒. ใบส าคญัรับเงิน 
๓. บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทีไ่ด้รับอนมุัติจาก
กองบริหารการวิจยัและนวัตกรรม 
๔. ส าเนาสญัญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
๕. ส าเนาประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
๖. ส าเนาขอขยายเวลา (ถ้ามี) 

ภายในวันท่ี........................................... 
(ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับอนมุัติ
รายงานฉบับสมบูรณ์จากกองบริหาร
การวิจัยและนวัตกรรม) 

 




