สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สัญญานี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ........................... ตั้งอยูเลขที่
........................................................................................................... จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่..... เดือน
.................. พ.ศ. ..........ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ......................................
ตําแหนง ........................ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ ............................... หัวหนา
โครงการวิจัย สังกัด ................................................................. อยูบานเลขที่ ..........หมูที่.... ซอย........ ถนน
...............แขวง ................. เขต ..............จังหวัด.............. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนอุดหนุนวิจัยประจําป................. แกผูรับทุน ในโครงการวิจยั เงิน
งบประมาณ ชือ่ โครงการวิจยั .................................................................... เปนจํานวนเงิน.................... บาท
(..................................) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ...... เดือน นับตั้งแตวนั ที่...... เดือน............... พ.ศ. ...........
ถึงวันที่....... เดือน................ พ.ศ. ..........
ขอ 2. ผูใหทุนจะจายเงินใหกับผูรับทุนเปนงวด ๆ ตามที่กําหนดไวในแผนการใชจายเงินใน
การดําเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) ที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานตนสังกัดแลว ตามเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือ
เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
การรับเงินงวดที่ 1 ผูรับทุนจะตองจายเงินคาสาธารณูปโภคใหแกหนวยงานในอัตรา
รอยละหาของวงเงินงบดําเนินการ ตามที่กาํ หนดไวในแบบ วจ.1 เอกสารแนบทายสัญญา
การรับเงินงวดที่ 2 เปนตนไป ผูรับทุนจะตองสงหลักฐานการจายเงินที่รับไปในงวด
กอน ซึ่งใชจายไปแลวใหแกหนวยงาน
การรับเงินงวดกอนงวดสุดทาย ผูรับทุนตองสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจยั
ตอหนวยงานตนสังกัด เมื่อถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาดําเนินการที่กําหนดไวในแผนการใชจา ยเงิน และ
สงหลักฐานการจายเงินที่รับไปในงวดกอนซึ่งใชจายไปแลวใหแกหนวยงาน
การรับเงินงวดสุดทาย ผูรับทุนจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณ หรือรายงานผลการวิจยั
ที่ไดดําเนินการตามระยะเวลาในขอ 1 (กรณีเปนโครงการวิจัยตอเนื่องที่ไดรับเงินมากกวาหนึ่งปงบประมาณ)
และหลักฐานการจายทีย่ ังมิไดนําสงและเงินเหลือจาย (ถามี) ใหแกหนวยงานจนครบถวนตามวงเงินของ
โครงการวิจัยที่ไดรับ กรณียงั ไมสามารถสงมอบหลักฐานการจายเงิน และเงินเหลือจาย (ถามี) ไดครบถวน
ใหนําสงหนวยงานใหเสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับเงินงวดสุดทาย

ขอ 3. ผูรับทุนตองใชจายเงินทุนอุดหนุนทีไ่ ดรบั ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัญญา และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจยั พ.ศ.2547
ขอ 4. ผูรับทุนตองดําเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแตวันที่ระบุไวในขอ 1 ของ
สัญญา ถาหากผูรับทุนมิไดเริม่ ดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได
ผูรับทุนจะตองดําเนินการวิจยั ตามวิธีการทีก่ ําหนดไวในแบบ วจ.1 หากเกิดปญหา
อุปสรรค ไมสามารถดําเนินการวิจยั ได หรือมีความจําเปนจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหัวหนาโครงการผูรวม
โครงการแผนงานหรือวิธีการใดๆ ผูรับทุนตองเสนอผูใหทุนทราบเพื่อพิจารณาขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายใน
กําหนด 30 (สามสิบ) วันนับแตวนั ทราบเหตุ
กรณีผูรับทุนไมสามารถดําเนินการวิจัยตามโครงการวิจยั ใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามขอ 1 ผูรับทุนตองชี้แจงเหตุผล สภาพปญหา และระบุระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายซึ่งไมเกิน
วันทําการ สุดทายของปงบประมาณถัดไป พรอมทั้งเสนอแผนการใชจายเงินในการดําเนินการวิจยั ที่ปรับปรุง
ใหมตอ ผูใหทนุ เพื่อพิจารณา โดยใหยื่นเปนหนังสือขออนุมัติขยายเวลากอนวันสิ้นสุดโครงการไมนอยกวา
30 (สามสิบ) วัน
ขอ 5. กรณีทผี่ ูรับทุนประสงคจะขอยุบเลิกโครงการวิจยั ใหทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการจนถึงวันที่หยุดดําเนินการ และสรุปยอดจํานวนเงินที่รับไปและจํานวนเงินที่จายไปแลวทัง้ สิ้น
พรอมแจงเหตุผล ปญหา อุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการโครงการตอไปไดใหหัวหนาหนวยงานตนสังกัดทราบ
ภายในสิบหาวันนับจากวันทีห่ ยุดดําเนินการ
หากผูใหทุนพิจารณาเห็นวา การขอยุบเลิกโครงการของผูรับทุนไมมีเหตุผลอัน
สมควร ผูรับทุนตองนําหลักฐานการจายและเงินอุดหนุนโครงการวิจยั ที่ไดรับไปแลวทั้งสิ้น พรอมครุภัณฑ
ที่ดิน สิ่งกอสรางและดอกผล (ถามี) สงคืนหนวยงานภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรบั แจงผลพิจารณาจาก
ผูใหทุน เวนแตผูใหทุนเห็นวาปญหา อุปสรรคในการขอยุบเลิกโครงการมีเหตุผลอันสมควร ใหผูรับทุนคืน
เงินเฉพาะสวนที่รับไปแลวและยังไมไดจา ยนับแตวันขอยุบเลิกโครงการ พรอมครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง
และ ดอกผล (ถามี) แกผูใหทุน
ขอ 6. ผูรับทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการใชจา ยเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย และถือวาระเบียบดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ 7. ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ไดรับอนุมัติจัดหาเพื่อใชในโครงการวิจัย เมื่อดําเนินการ
จัดหาเรียบรอยแลว ผูรับทุนตองแจงรายละเอียดรายการ มูลคาที่จัดหา วันเดือนปที่ไดมา ตอหัวหนา
เจาหนาทีพ่ ัสดุเพื่อควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
โครงการวิจัยแลว ผูรับทุนตองสงมอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางใหหนวยงานตนสังกัดเพื่อใชประโยชนตอไป

ขอ 8. ผูรับทุนพรอมที่จะใหผูใหทุนหรือผูแทนของผูใหทุนเขาติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานวิจยั ไดตามแผนและระยะเวลาทีห่ นวยงานกําหนด
ขอ 9. กรรมสิทธิ์ในผลงานวิจัย ใหเปนของผูใหทุน สวนผลประโยชนที่จะเกิดจากการขาย
ลิขสิทธิ์ หรือถายทอดเทคโนโลยีของผลงานวิจยั ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูใหทุนกําหนด
ขอ 10. ในการโฆษณาเผยแพรผลงานวิจัยหรือขอมูลขาวสารอันเกีย่ วกับผลงานวิจยั ใน
สิ่งพิมพหรือสื่ออื่นใด ผูรับทุนจะตองระบุขอ ความวา “ไดรับทุนอุดหนุนวิจยั จากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล” และ “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเปนของผูร ับทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไมจําเปนตอง
เห็นดวยเสมอไป” และสงสําเนาของสิ่งที่ไดโฆษณาเผยแพรใหผใู หทนุ จํานวน 1 (หนึ่ง) ชุดดวย
ขอ 11. ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได หากผูรับทุนฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบในขอใดขอหนึ่งตามที่ระบุไวในสัญญาหรือมีพฤติการณทเี่ ห็นไดวาผูรับทุนไมสามารถดําเนินการ
ตามโครงการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดหรือระยะเวลาที่ไดรับการขยาย โดยผูใหทุนมี
หนังสือแจงใหผูรับทุนทราบและถือวาการบอกเลิกสัญญา จะมีผลในวันที่ผูรับทุนไดรับหนังสือบอกเลิก
ขอ 12. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 11 ผูรับทุนจะตองสงหลักฐานการจายทีไ่ ดใชจาย
ไปกอนวันบอกเลิกสัญญา และรายงานผลการวิจยั เทาที่ไดดําเนินการไปแลว พรอมทัง้ คืนเงินวิจัยทีไ่ ดรับไป
ทั้งหมดพรอมครุภัณฑ สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) ใหแกผูใหทุน เวนแตกรณีทเี่ ปนเหตุสุดวิสัย หรือเปน
เหตุใดๆ อันเนือ่ งมากจากความผิดหรือความบกพรองของผูใหทุน หรือมีพฤติการณอนั ใดอันหนึ่งทีค่ ูสัญญา
ไมตองรับผิดชอบ ใหผูรับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนวิจยั สวนที่รับไปแลวและยังมิไดจายหลังจากวันทีบ่ อกเลิก
สัญญา รวมทั้งครุภัณฑ สิ่งกอสราง และดอกผล (ถามี) แกผูใหทุน
สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้โดยตลอด จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ และตางเก็บไวฝายละฉบับ
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