
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ลําดับท่ี ................  

ประเภทวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้รับทุน 

กับสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(ประเภทวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและ 

ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560) 
 

  ทําที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันที่  ………. เดือน ...………...………. พ.ศ............. 

 สัญญาน้ีทําขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  
เคณาภูมิ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับมอบจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” กับ............................................................................. สังกัดสาขา
.................................................................... คณะ/หน่วยงาน ........................................................................ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งต่อไปน้ีสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับทุน” ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในสัญญามี
ข้อความดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนในโครงการอุดหนุน
การวิจัย เพ่ือทําการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “โครงการวิจัย” ในวงเงิน .............................................. บาท  
( ........................................................................................ ) โดยมีระยะเวลาดําเนินการของโครงการวิจัย  
นับต้ังแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 ข้อ 2.  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนเป็นงวดๆ ตามกําหนดเวลา  
และเง่ือนไขตามระเบียบต่างๆ ของผู้ให้ทุน โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังน้ี 
 งวดท่ี 1  จํานวนร้อยละ  50  ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ....................... บาท 
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้ทําสัญญากับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว  
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 งวดท่ี 2  จํานวนร้อยละ  40  ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ....................... บาท 
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้ภายหลังจากการรายงานความก้าวหน้าเสร็จสิ้น 
 งวดที่ 3  จํานวนร้อยละ 10  ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ......................... บาท 
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับทุนได้ส่งรูปเล่มรายงานการวิจัย
สมบูรณ์ จํานวน 2 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .doc จํานวน 1 แผ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างย่ังยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือระดับชาติที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI  หรือวารสารที่ ก.พ.ร. และ สมศ. ให้การยอมรับ หรือการนําเสนอ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/หรือนานาชาติ  
 ข้อ 3.  ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญา เพ่ือดําเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามสัญญาน้ีเท่าน้ัน และจะต้องใช้อย่างประหยัดเหมาะสมตามระเบียบ
การเงิน บัญชี และพัสดุของโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
ย่ังยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร และกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้อง
พิจารณาว่าการใช้เงิน เพ่ือดําเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 ข้อ 4.  ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องดําเนินงานตามโครงการในทันที นับต้ังแต่วันลงนามใน
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธ์ิบอก
เลิกสัญญา  
 ข้อ 5.  ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องดําเนินการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้เสร็จ ได้ผล
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทําการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี หรือมีความ
จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีการใดๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือ
ทันที เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข หรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ 6.  ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องรับผิดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร่วมงานที่เก่ียวข้อง ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย 
 ข้อ 7.  ผู้รับทุน ต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ให้ทุนมอบหมาย เข้าไปใน
สถานที่ทําการของผู้รับทุน หรือสถานที่ทําการวิจัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลการวิจัย
ตามโครงการได้ 
 ข้อ 8.  ผู้ให้ทุน และผู้รับทุน ตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการท่ี
ผู้ให้ทุนกําหนด ทั้งในระหว่างดําเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือ เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้อง
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ 
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 ข้อ 9.  เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้รับทุนจักต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด ทั้งน้ีร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงจะจัดทํารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น และส่งเอกสารตามแบบ
เสนอโครงการวิจัยของแต่ละโครงการ 
 ข้อ 10. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องเปิดเผยผลการวิจัยทั้งหมดต่อผู้ให้ทุน จะต้องให้ความ
ร่วมมือกับผู้ให้ทุนในการเปิดเผยผลงานวิจัยทั้งหมด เพ่ือโฆษณาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 
เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นหนังสืออย่างอ่ืน 
 ทั้งน้ี การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเก่ียวกับโครงการวิจัยในการสัมมนา การบรรยาย การเรียน 
การสอน การอบรม หรือการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าในสิ่งพิมพ์หรือสื่อใด ผู้รับทุนจะต้องกล่าวอ้างหรือระบุ
ข้อความด้วยว่า “โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างย่ังยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ด้วยทุกคร้ัง 
 ข้อ 11.  ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนต้องให้รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
ทุนการวิจัยตามแบบ TOR แนบท้ายสัญญาการรับทุน 
 ข้อ 12.  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจากโครงการวิจัยตามสัญญาน้ันเป็นสิทธิร่วมกัน
ของผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และคณะนักวิจัย โดยผู้รับทุนและคณะนักวิจัยยินยอมมอบอํานาจให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้ทํา
นิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ในผลงานวิจัยแต่ผู้เดียว และผู้ให้ทุนตกลงแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน ให้แก่ผู้รับทุน และคณะวิจัย รวมร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของผลประโยชน์ที่ได้รับ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการแล้ว 
 ในกรณีที่จะต้องดําเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ในการโอน
สิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลผลการวิจัยแก่ผู้ให้ทุน และจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้
จนกว่าจะได้จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธ์ิเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 13.  ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากเกิด
การละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับ
ทุนนํามาใช้ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 
 ข้อ 14.  ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมด หรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญาน้ี ถ้าผู้ให้ทุนพิจารณา
เห็นว่าผู้รับทุน และหัวหน้าโครงการวิจัย มิได้ปฏิบัติงานด้วยความชํานาญ หรือเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึง
คาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่า
ควรยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณีเช่นน้ีผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
60 (หกสิบ) วัน 
 ข้อ 15.  กรณีผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญาน้ี ในกรณีเช่นน้ีผู้รับทุนจะต้องมี
หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถ้าผู้รับทุนมิได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
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สัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวน้ัน ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ 
 ข้อ 16.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันเน่ืองจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน 
หรือพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถทําการวิจัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดแห่งสัญญาน้ี ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับงานตามโครงการช่ัวคราว และ
ผู้ รับทุนมีสิท ธิขยายเวลาได้  โดยให้อยู่ ใน ดุลยพิ นิจของผู้ ให้ทุนที่ จะพิจารณาตามเห็นสมควร 
 ข้อ 17.  เอกสารแนบท้ายให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ถือว่าข้อความในสัญญา และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาน้ีขัดแย้งกันเอง 
หรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
 ข้อ 18.  หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงข้างต้น ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกการ
สนับสนุนทุน ทั้งน้ีผู้รับทุนต้องจัดทํารายงาน สรุปผลงานท่ีได้ดําเนินงานที่ได้ดําเนินการแล้วจนเป็นที่น่า
พอใจของผู้ ให้ทุน  มิฉะน้ันผู้ รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในส่วนที่ ได้รับไปแล้วทั้ งหมดคืนแก่ผู้ ให้ทุน 
 สัญญาน้ีทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

(ลงช่ือ) ………….......….……………............... ผู้ให้ทุน            (ลงช่ือ) ………………………....…………… ผูร้ับทุน 
   (รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูม)ิ                           (..................................................) 
        ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา         หัวหน้าโครงการวิจัย 
        .................................................              .................................................   
 
(ลงช่ือ) ……………….......…..……........… พยานผู้ให้ทุน       (ลงช่ือ) …………….........…….…….....….. พยานผู้รับทุน 
           (..................................................)        (..................................................) 
                  พยาน                                                 ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย  
           .................................................                                ................................................. 
                  
หมายเหตุ :   
1. วันสิ้นสุดสญัญา 30 กันยายน พ.ศ.2561 
2. เอกสารแนบสัญญา ประกอบด้วย  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)   
- สําเนาหน้าปกบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยห้าแยก ม.มหาสารคาม (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)   
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