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                       สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

                                 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๑  เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ.........…...….. 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล ต าแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับมอบ
อ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือมอบอ านาจ ฉบับลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้  เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ งกับ นาย/นาง/นางสาว
..........................นามสกุล.............................เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..............................เกิดวันที่............
เดือน..........................พ.ศ.............อายุ......................ปี หลักสูตร...................................................ระดับ
.........................................................คณะ...........................................................อยู่บ้านเลขที่....................... 
ตรอก/ซอย.............. .......... ..ถนน.............. ..... .......ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต
..............................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้าน............................
โทรศัพท์มือถือ........................e-mail………………..……………………...โทรศัพท์ที่ท างาน....................................
โทรสาร........................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้วิจัย” อีกฝ่ายหนึ่งได้ท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยจะจ่ายทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเภท
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จ านวนเงิน......................................................................................บาท (.............................................................)  
แก่ผู้วิจัยเพ่ือการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง (ภาษาไทย)............................................................ ................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
 (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................................. ....... 
..............................................................................................................................................................................  
ก าหนดเวลา......๑๒....เดือน  ตั้งแต่วันที่.......๒๔.....เดือน..........กันยายน............พ.ศ.......๒๕๖๓...... 
ถึงวันที่.........๒๔......เดือน...........กันยายน.............พ.ศ........๒๕๖๔......... 
 
 
 
 

     เลขที่...................../๒๕๖๓ 

ประเภททุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

................................................... 
ลายมือชื่อมหาวิทยาลัย 
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  ในกรณีที่ผู้วิจัยมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย 
ผู้วิจัยต้องแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายระยะเวลา
โครงการวิจัยก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ (เก้าสิบ) วัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ผู้วิจัยได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาให้ถือเอา
วันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา 

  ในกรณีที่ผู้วิจัยมีเงินอุดหนุนเหลือจากการด าเนินโครงการตามสัญญา ผู้วิจัยจะต้องน าเงิน
อุดหนุนที่เหลือดังกล่าวมามอบคืนให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่การด าเนินโครงการ
นั้น ๆ ตามสัญญาสิ้นสุดลง 
 

ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยตกลงการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย ประเภททุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ให้แก่ผู้วิจัยเป็นรายงวด 
แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้ 

งวดที่ ๑ เงินอุดหนุนร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งโครงการที่ได้รับการ
จัดสรร โดยหักเป็นเงินประกันการส่งมอบงานร้อยละ ๕ (ห้า) และหักค่าบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัย
บูรพา ร้อยละ ๑๐ (สิบ) โดยคงเหลือเบิกจ่ายส าหรับผู้วิจัยเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ (แปดสิบห้าจุดห้าศูนย์) ของ
เงินทุนอุดหนุนงวดที่ ๑ ภายหลังจากการท าสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้วิจัยแล้วเสร็จ 

งวดที่ ๒ เงินอุดหนุนร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) โดยหักเป็นเงินประกันการส่งมอบงานร้อยละ  
๕ (ห้า) และหักค่าบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ ๑๐ (สิบ) โดยคงเหลือเบิกจ่ายส าหรับผู้วิจัย
เป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ (แปดสิบห้าจุดห้าศูนย์) ของเงินทุนอุดหนุนงวดที่ ๒ ภายหลังจากที่ผู้รับทุนส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วของเนื้องาน 
งวดที่ ๑ ตามรูปแบบที่ผู้ให้ทุนก าหนดไว้ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ จ านวน ๒ (สอง) 
ชุด และส่งสื่ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าการบันทึกข้อมูลของกิจกรรมส่ง เสริมและสนับสนุน 
การวิจัย ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF/Adobe Acrobat หรือตามรูปแบบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน ๒ (สอง) ชุด ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา  
  งวดที่ ๓ มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าประกันการส่งมอบงานที่หักไว้ร้อยละ ๕ (ห้า) ของแต่ละงวด 
โดยหักเป็นเงินค่าบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ ๑๐ (สิบ) โดยคงเหลือเบิกจ่ายส าหรับผู้วิจัย
เป็นร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของเงินทุนอุดหนุนงวดที่ ๓ หลังผู้วิจัยได้ส่งเอกสารอย่างครบถ้วนถูกต้องให้
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและอนุมัติ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) แล้ว โดยผู้วิจัยจะต้องด าเนินการจัดส่งเอกสารดังรายการต่อไปนี้  
  (๑)  วิทยานิพนธ์ของนักวิจัยที่ได้รับทุน ซึ่งระบุข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์
ว่า “ได้รับการสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจากส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” จ านวนโครงการละ ๑ (หนึ่ง) เล่ม         
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  (๒)  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ หรือผลงานที่
น าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ต่อผลงานวิทยานิพนธ์ ๑ (หนึ่ง) เรื่องโดยระบุ
ข้อความเป็นกิตติกรรมประกาศในวารสารว่า “ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร.และ
อุตสาหกรรมเกษตรจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” 
จ านวนโครงการละ ๑ ชุด 
  (๓)  ส่งแผ่นคอมแพคดิสก์ (CD) จ านวน ๒ ชุด ที่ท าการบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft Word และ PDF/Adobe Acrobat ดังนี้  
 - ข้อมูลเล่มวิทยานิพนธ์ 
   - ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศ/ต่างประเทศ หรือผลงานที่น าเสนอ 
ในการประชุมสัมมนาวิชาการ  
 - แบบฟอร์มสรุปผลการวิจัย/โครงการวิจัย ๑ หน้ากระดาษ A4  
 

                    ข้อ ๓  ผู้วิจัยจะต้องเริ่มบริหารการด าเนินกิจกรรมและติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา หากผู้วิจัยมิได้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันลงนามสัญญา มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
 

                    ข้อ ๔  ในการด าเนินงานตามสัญญานี้ผู้วิจัยจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะท าสัญญานี้และจะมีผลบังคับใช้ 
ภายหน้า เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

                    กรณีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง ใช้สิ่งมีชีวิต
ที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) หรือมีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัญญานี้เท่านั้น 
 

                    ข้อ ๕  ผู้วิจัยจะต้องใช้เงินอุดหนุนซึ่งได้รับจากมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการในโครงการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในสัญญานี้เท่านั้น 

                    ในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการด าเนินการของผู้วิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามวรรคหนึ่งหรือไม่ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือว่าค าวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวเป็นที่สุด
โดยผู้วิจัยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย 

                            ผู้วิจัยจะให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่มหาวิทยาลัยและผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยในการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้วิจัยแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ผู้วิจัยจะต้อง
ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยหรือผู้ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยก าหนดทั้งสิ้น 
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                    ข้อ ๖  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ 
มหาวิทยาลัยหรือเหตุจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถ  
ท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาแห่งสัญญานี้ได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราวและผู้วิจัยมีสิทธิได้รับการขยายเวลาการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยออกไป โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาสั่งระงับโครงการหรือขยายเวลา
การท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามที่เห็นสมควร 
 

                    ข้อ ๗  ภายใต้บังคับของกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดของ
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยตกลงยินยอมให้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้วิจัยในระหว่างเวลาที่ได้รับทุนตามสัญญานี้  เป็นสิทธิหรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่ได้มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
 

                     ข้อ ๘  กรณีที่มีการตีพิมพ์ผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยได้แล้ว ผู้วิจัย
จะต้องด าเนินการระบุข้อความว่า “ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓” และให้มีตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปรากฏอยู่ด้วย 
                         

                     ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้วิจัยละทิ้งงานตามโครงการในสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใด 
ข้อหนึ่งหรือมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า การท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของผู้วิจัยจะล่าช้าเกิน
กว่าระยะที่ก าหนดตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานเกินกว่าระยะเวลาตามโครงการที่รับทุนเป็นเหตุให้โครงการ
ของผู้วิจัยจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้วิจัยทราบโดยจะก าหนดระยะเวลา
พอสมควร เพ่ือให้ผู้วิจัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกหรือยุติโครงการที่ผู้วิจัยไม่ได้ปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้น และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้
ทันทีโดยผู้วิจัยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีดังกล่าวผู้วิจัยจะต้องชดใช้คืนเงิน
ทุนอุดหนุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรรวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี 
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือให้ผู้วิจัยทราบ ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้วิจัยอีกด้วย 
                     ในกรณีผู้วิจัยไม่สามารถท ากิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจท าให้แล้วเสร็จ
ได้และประสงค์จะขอยุติโครงการที่ได้รับทุน ผู้วิจัยต้องยื่นค าร้องในกรณีดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย และต้องชดใช้
คืนเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุด
ห้า) ต่อปี ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ยื่นค าร้องขอยุติโครงการ 
                     ในกรณีที่ผู้วิจัยจะยกเลิกสัญญาในโครงการใด ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการเรียกให้ชดใช้เงิน
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือไม่เรียกร้องคืนก็ตาม ให้ผู้วิจัยแจ้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน 
 

 
 
                   
 

 
................................................... 

ลายมือชื่อผู้วิจัย 

 

................................................... 
ลายมือชื่อมหาวิทยาลัย 

 



 - ๕ - 
                    ข้อ ๑๐  ผู้วิจัยรับรองว่าบรรดาเอกสารหรือข้อความใด ๆ อันปรากฏในเอกสารซึ่งผู้รับทุนได้
ยื่นเพ่ือขอรับทุนหรือถ้อยค าใด ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสาร 
ในรายงานการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของโครงการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยเป็นความจริง  
ทุกประการและยินยอมให้ตรวจสอบได้ 
 

                    ข้อ ๑๑  หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับเงินทุนอุดหนุนการท า
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่เรียกเก็บโดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของรัฐ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่าย
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใตส้ัญญานี้ 
 

                     ข้อ ๑๒  ผู้วิจัยจะรับผิดแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิ
ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ปฏิบัติงานตามโครงการในสัญญานี้ หรือต่อ
การด าเนินการที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์อ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 
 

                     สัญญานี้ท าขึ้น ๓ (สาม) ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยและผู้วิจัยได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและ
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 
 

      (ลงชื่อ) .................................................................... 
           (รองศาสตราจารย์นุจรี ไชยมงคล) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

                                          ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
         
 
 

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

       (.................................................................) 
                   ผู้วิจัย 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ......................................................... ......... พยาน 

       (................................................................)  

             อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

      (ลงชื่อ) .................................................................. พยาน  

                             (นางสุภรัติ สุขวิสุทธิ์) 
             ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 


