
สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                 

 
  สัญญานี้ท าขึ้น  ณ..............................................ตั้งอยู่เลขท่ี....................หมู่ที่............  
ถนน.....................................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ............................. ............ 
จังหวัด.................................เมื่อวันที่...............เดือน.........................................พ.ศ... ............................. 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดย................................ต าแหน่ง............................ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว.................................................. 
หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด ภาควิชา/ฝ่าย/คณะวิชา.........................................คณะ/สถาบันวิจัย/ส านัก/ 
.........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่ ............................ 
ถนน........................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ.. ................................... 
จังหวัด....................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนวิจัยประจ าปี.....................................แก่ผู้รับทุนใน 
โครงการวิจัย..............(ระบุแหล่งเงินทุน)......................ประเภท..................................ชือ่โครงการวิจัย  
.................................................เป็นจ านวนเงิน.....................................บาท (..................... ...................) 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการ..............เดือน นับตั้งแต่วันที่.........เดือน..............พ.ศ.............ถึงวันที่.......... 
เดือน.........................................พ.ศ............. 
  ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินใน
การด าเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  การรับเงินงวดที่ 1 ผู้รับทุนจะต้องจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานในอัตราร้อยละ
ห้าของวงเงินงบด าเนินการ ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ วจ.1 เอกสารแนบท้ายสัญญา 
  การรับเงินงวดที่ 2 เป็นต้นไป ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่รับไปในงวดก่อนซึ่ง
ใช้จ่ายไปแล้วให้แก่หน่วยงาน 
  การรับเงินงวดก่อนงวดสุดท้าย ผู้รับทุนต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน และส่ง
หลักฐานการจ่ายเงินที่รับไปในงวดก่อนซึ่งใช้จ่ายไปแล้วให้แก่หน่วยงาน 
  การรับเงินงวดสุดท้าย ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือรายงานผลการวิจัยที่ได้
ด าเนินการตามระยะเวลาในข้อ 1 (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับเงินมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ) และ
หลักฐานการจ่ายที่ยังมิได้น าส่งและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้แก่หน่วยงานจนครบถ้วนตามวงเงินของ 



โครงการวิจัยที่ได้รับ กรณียังไม่สามารถส่งมอบหลักฐานการจ่ายเงิน และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนให้
น าส่งหน่วยงานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย 
  ข้อ 3. ผู้รับทุนต้องใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547 
  ข้อ 4. ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของ
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มด าเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได ้
  ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในแบบ วจ.1 หากเกิดปัญหา อุปสรรค 
ไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ หรือมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการ 
แผนงานหรือวิธีการใด ๆ ผู้รับทุนต้องเสนอผู้ให้ทุนทราบเพ่ือพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในก าหนด 30 
(สามสิบ) วันนับแต่วันทราบเหตุ 
  กรณีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา
ตามข้อ 1 ผู้รับทุนต้องชี้แจงเหตุผล สภาพปัญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายซึ่งไม่เกินวันท าการ
สุดท้ายของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งเสนอแผนการใช้จ่ายเงินในการด าเนินการวิจัยที่ปรับปรุงใหม่ต่อผู้ให้
ทุนเพ่ือพิจารณา โดยให้ยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) 
วัน 
  ข้อ 5. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะขอยุบเลิกโครงการวิจัย ให้ท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินการจนถึงวันที่หยุดด าเนินการ และสรุปยอดจ านวนเงินที่รับไปและจ านวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นพร้อม
แจ้งเหตุผล ปัญหา อุปสรรคที่ไม่อาจด าเนินการโครงการต่อไปได้ให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน
สิบห้าวันนับจากวันที่หยุดด าเนินการ 
  หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า การขอยุบเลิกโครงการของผู้รับทุนไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับ
ทุนต้องน าหลักฐานการจ่ายและเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ส่งคืนหน่วยงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลพิจารณาจากผู้ให้ทุน 
เว้นแต่ผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้รับทุนคืนเงินเฉพาะ
ส่วนที่รับไปแล้วและยังไม่ได้จ่ายนับแต่วันขอยุบเลิกโครงการ พร้อมครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้า
มี) แก่ผู้ให้ทุน 
  ข้อ 6. ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่า
ด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย และถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ข้อ 7. ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติจัดหาเพ่ือใช้ในโครงการวิจัย เมื่อด าเนินการ
จัดหาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนต้องแจ้งรายละเอียดรายการ มูลค่าที่จัดหา วันเดือนปีที่ได้มา ต่อหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อควบคุมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และเม่ือสิ้นสุดการด าเนินงาน 
โครงการวิจัยแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งมอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 



  ข้อ 8. ผู้รับทุนพร้อมที่จะให้ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนเข้าติดตามความก้าวหน้าในกร
ด าเนินงานวิจัยได้ตามแผนและระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด  
  ข้อ 9. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ให้เป็นของผู้ให้ทุน ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการขาย
ลิขสิทธิ์ หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ให้ทุนก าหนด 
  ข้อ 10. ในการโฆษณาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยใน
สิ่งพิมพ์หรือสื่ออ่ืนใด ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย
เสมอไป” และส่งส าเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ผู้ให้ทุนจ านวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย 
  ข้อ 11. ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ หากผู้รับทุนฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบในข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือมีพฤติการณ์ที่เห็นได้ว่าผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการ
ตามโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือระยะเวลาที่ได้รับการขยาย โดยผู้ให้ทุนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบและถือว่าการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผู้รับทุนได้รับหนังสือบอกเลิก 
  ข้อ 12. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 11 ผู้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายที่ได้ใช้จ่าย
ไปก่อนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจัยเท่าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว พร้อมทั้งคืนเงินวิจัยที่ได้รับไป
ทั้งหมดพร้อมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็น
เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน หรือมีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่
ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจัยส่วนที่รับไปแล้วและยังมิได้จ่ายหลังจากวันที่บอกเลิกสัญญา 
รวมทั้งครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง และดอกผล (ถ้ามี) แก่ผู้ให้ทุน 
  สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความในสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้ใหทุ้น  ลงชื่อ.....................................................ผู้รบัทุน 
       (...................................................)        (......................................................)  
 
ลงชื่อ........................................................พยาน          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
     (.........................................................)                          (.....................................................) 
 


