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สัญญาใหทุนโครงการ .............................................................. 

ภายใตแผนงาน ............................................................................................... 

แผนงานยอย : ……………………………………………….  

(เฉพาะ BCG in Action ที่ตองมกีารระบแุผนงานยอย ตัดขอความนี้ออกเมื่อใชจริง) 

โปรแกรม................................................................... 

(ปรับชื่อโปรแกรมตามขอเท็จจริง ตัดขอความนี้ออกเมื่อใชจริง) 

แพลตฟอรม 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน  

(ไมรวมโปรแกรม 16 กบั 17 ตัดขอความนี้ออกเมื่อใชจริง) 

สัญญาเลขที่ ......................... 

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ    

ตั้งอยู 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                    

เม่ือ วนัที่                                       ระหวาง 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ โดย หนวยบริหาร

และจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย นางสาวสิรี ชัยเสรี ผูอำนวยการ

หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปฏิบัตกิารแทนผูอำนวยการ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ดังรายละเอียดปรากฏตาม

สำเนาคำส่ังสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวตักรรมแหงชาติ ที่ 33/2563 เร่ือง 

มอบอำนาจปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 และสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและ

จัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่ 16/2563 เร่ืองอำนวยการหนวยบริหารและ

จ ัดการท ุนด  านการ เพ ิ ่ ม ความสามาร ถในการแข  ง ข ั น ของประเทศ ล งว ั นท ี ่  21 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2563 ภาคผนวก 7 แนบทายสัญญานี้ ซึ่งมีฐานะเปนผูใหทุนและตอไปในสัญญานี้เรียกวา “บพข.”  

ฝายหนึ่ง กับ 

................(ช่ือหนวยงานผูรับทุน)................. ต้ังอยูเลขที่ ............................................................ โดย 

........................................... ตำแหนง.................................... (1) ผู มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดัง

ร ายละเ อ ี ย ดปรากฏตามสำ เนาคำส ั ่ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ท ี ่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ร ื ่ อ ง  แต  ง ต้ั ง

..................................................... ลงวันที ่ ....................... พ.ศ. …........... (2) ปฏิบัติการแทน

สญัญาแบบที 1  : สญัญาใหท้นุอดุหนนุ ผูร้บัทนุ 1  หน่วยงาน
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. . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . ด ังรายละเอ ียดปรากฏตามสำเนาคำสั่ ง

.......................................... ที่ ...................... เรื่อง ........................ ลงวันที่ ....................... พ.ศ. .... และ ท่ี 

.......................... เรื่อง ............................. ลงวันที่ ...................พ.ศ. .... ภาคผนวก 7 แนบทายสัญญานี้ ซึ่ง

ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาตกลงทำสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้ 

บพข. ตกลงให ท ุนแก ผ ู  ร ับท ุน และผ ู รับท ุนตกลงร ับท ุน เพ ื ่อใช  ในการดำเน ินโครงการ 

…………………………………….. ภายใตแผนงาน………………………………………………. ตามรายละเอียดที่กำหนดไว

ในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งประกอบดวยภาคผนวกดังตอไปน้ี 

ภาคผนวก 1         เงื่อนไขของสัญญา      จำนวน  ...  หนา 

ภาคผนวก 2         ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ      จำนวน  ...  หนา 

ภาคผนวก 3         ขอตกลงสนบัสนุนดานการเงิน      จำนวน  ...  หนา 

ภาคผนวก 4         การจัดทำและการสงมอบรายงานการดำเนินงานโครงการ      จำนวน  ...  หนา 

                        และ/หรอืผลงานวิจัยและนวัตกรรมอ่ืน ๆ ของโครงการ (ถามี) 

ภาคผนวก 5         รายละเอียดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับโครงการ       จำนวน  ...  หนา 

ภาคผนวก 6         สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการ          จำนวน  ...  หนา 

ภาคผนวก 7         เอกสารประกอบของคูสัญญา       จำนวน  ...  หนา 

เอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวขางตนใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดหรือแยง
กันระหวางขอความในเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาว บพข. จะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาและปญหาในการดำเนินโครงการ 

สัญญานี้ทำขึ ้นเปน สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ โดย
ละเอียดตลอดแลว เห็นวาตรงตามเจตนารมณทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราสำคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
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ลงชื่อ..............................................................ผูใหทุน      

(นางสาวสิรี  ชัยเสรี) 

ผูอำนวยการหนวยบริหารและจัดการทุน 

ดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ปฏิบัติหนาที่แทนผูอำนวยการ 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

                    และนวัตกรรมแหงชาติ 

 

ลงชื่อ.........................................................พยานผูใหทุน 

     (นายธงชัย สวุรรณสิชณน) 

รองผูอำนวยการหนวยบริหารและจัดการทุน 

ดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

                             (บพข.) 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับทุน                                              

        (.....................(ชื่อผูลงนาม).....................) 

            ................(หนวยงาน)............ 

 

  ลงชื่อ..........................................................พยานผูรับทนุ 

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

(ชื่อหัวหนาโครงการ) 

                  ................(หนวยงาน)............ 
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ภาคผนวก 1 

เง่ือนไขของสัญญา  

ขอ 1 สัญญานี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันทำสัญญานี้ โดย บพข. ตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุน

เพื่อใชในการดำเนินโครงการ ………………ชื่อโครงการ………………………... ภายใตแผนงาน................ชื่อแผนงาน

.......... โปรแกรม ........................................... แพลตฟอรม ……………………………………………. ตามขอบเขตของ

การดำเนินงานโครงการ ภาคผนวก 2 แนบทายสัญญานี้ ที่ไดรับอนุมัติจาก บพข. แลว ซึ่งตอไปในสัญญานี้

เร ียกวา “โครงการ” โดยผู รับทุนไดมอบหมายให ………………ชื่อหัวหนาโครงการ………………………... สังกัด 

………………หนวยงานรับทุน……………………  เปนหัวหนาโครงการเพ่ือประสานงานและดำเนินงานโครงการ  

โดยค ู ส ัญญาท ุกฝ ายตกลงให ว ันเร ิ ่มโครงการค ือว ันท ี ่  ………………………………………. ถ ึ งว ันที่  

………………………………………. โดยมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการรวมระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป  

ในสัญญานี้ใหถือวาวันที่ ………….วันสิ้นสุดโครงการ…………… เปนวันสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน

โครงการ     

 
ขอ 2 ในสัญญานี้ใหถือวา 

 “งบประมาณ” หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการซึ ่งรวมทั ้งทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน  
(In-Cash) และ ทุนสนับสนุนในลักษณะอยางอื่นที่มิใชตัวเงิน (In-Kind) ที่ บพข. ใหแกผูรับทุน งบประมาณ 
ที่ผูรบัทุนไดรบัไปจาก บพข. ตามสัญญานี้ใหรวมถึงคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินงานโครงการภายใตสัญญานี้  

 “เงินทุน” หมายถึง ทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน (In-Cash) ที่ บพข. มอบใหแกผูรบัทุน 

 
ขอ 3 ผูรับทุนและหัวหนาโครงการรับรองวาไมเคยรับทุนวิจัยจากแหลงอื่นอยูกอน และรับรองวา 

จะไมนำโครงการที ่ไดร ับทุนนี ้ไปขอทุนจากแหลงทุนอื ่นเพิ ่มเต ิมอีก หรือเขาทำนิต ิกรรมสัญญาใด ๆ  
ในลักษณะรับจางทำงานวิจัยหรือรับจางทำของใด ๆ ที่มีสาระสำคัญของโครงการภายใตสัญญานี้ประกอบ 
อยูในสัญญานั้น ๆ โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก บพข.  

 
ขอ 4 ผู ร ับทุนและหัวหนาโครงการตองรับผิดชอบการดำเนินการวิจัย คำนึงถึงความปลอดภัย 

ของผูรวมงาน ผูเกี ่ยวของ ตัวอยางที่ใชทดลองและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีหนาที่ในการปฏิบัติตามขอกำหนด 
ของกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวของกับโครงการ และดำเนินการใหเปนไปตามจริยธรรมการวิจัย นอกจากนี้ตองจัดให
มีการบันทึกขั้นตอนและผลการวิจัยอยางเปนระบบจัดเก็บไวเปนหนังสือหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเปนเวลา
อยางนอย 10 (สิบ) ป หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 
ขอ 5 ผูรับทุนจะดำเนินงานโครงการใหครบถวนสมบูรณตามสัญญานี้ เพื่อใหไดผลสมความมุงหมาย 

ของ บพข. และบรรล ุว ัตถ ุประสงค ของโครงการทุกประการ และจะควบคุมด ูแลห ัวหน าโครงการ 
ผูรวมดำเนินงานโครงการ ใหดำเนินงานโครงการดวยความวิริยอุตสาหะ รวมทั้งจะปฏิบัติและควบคุมดูแลหัวหนา
โครงการและผู รวมดำเนินงานโครงการใหปฏิบัติตามขอกำหนดของสัญญา เอกสารแนบทายสัญญา ตลอดจน
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ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขอกำหนดของ บพข. ที่กำหนดอยางเครงครัดทั้งที่ประกาศใชบังคับแลวหรือ 
ที่จะประกาศใชบังคับในภายหนาโดย บพข. ไดแจงเปนหนังสือหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหผูรับทุนทราบแลว 

 
ขอ 6 ผูรับทุนรับรองและจะควบคุมดูแลใหหัวหนาโครงการและผูรวมดำเนินงานโครงการรับรองวา

จะไมนำงานภายใตโครงการ ไมวาทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่ง ไปใหบุคคลภายนอกรับชวงดำเนินงานแทน  
เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก บพข. หรือเปนกรณีที่เงื่อนไขในขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ
ตาม ภาคผนวก 2 แนบทายสัญญานี้กำหนดใหสามารถกระทำได ทั้งนี้ผูรับทุนยังคงตองรับผิดชอบการดำเนินงาน
ของบุคคลภายนอกดังกลาวโดยประการทั้งปวง และจะดำเนินการใหบุคคลภายนอกดังกลาวผูกพันโดยสัญญาใน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญานี้อยางเครงครดั  

หาก บพข. รองขอสำเนาสัญญาดังกลาว ผูรับทุนจะตองสงใหภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
 
ขอ 7 ผูรับทุนจะดำเนินการและควบคุมดูแลใหหัวหนาโครงการและผู รวมดำเนินงานโครงการ 

ใชงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางประหยัด คุมคาและเหมาะสม ตลอดจนจัดเตรียม
หลักฐานการรับและการจายเงินทุนใหถูกตองครบถวน เพื่อให บพข. ตรวจสอบได และในกรณีที่เกิดปญหา 
ซึ่งตองพิจารณาวาการใชงบประมาณเพื่อดำเนินงานภายใตโครงการของหัวหนาโครงการ ผูรวมดำเนินงาน
โครงการ และผูรับทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ผูรับทุนตกลงให บพข. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
และคำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด 

 
ขอ 8 หากเกิดอุปสรรคไมสามารถดำเนินโครงการได หรือมีความจำเปนจะตองแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการในภาคผนวก 2 แนบทายสัญญานี้ หรือแกไขเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือ
วิธีการใดๆ รวมถึงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอตกลงสนับสนุนดานการเงินในภาคผนวก 3 แนบทายสัญญา
นี้ ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการตองแจงให บพข. ทราบเปนหนังสือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เกิด
อุปสรรคหรือมีความจำเปนดังกลาว ทั้งนี้ บพข. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณายุติการสนับสนุนทุนวิจัยหรือใหความ
เห็นชอบกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการไดตามความเหมาะสม 

กรณีไมสามารถทำการวิจัยตามโครงการใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาตามขอ 1 ผูรับทุนหรือหัวหนา
โครงการจะตองแจงเหตุผลให บพข. ทราบเปนหนังสือ และขออนุมัติขยายเวลากอนวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ดำเนินงานโครงการไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ บพข. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาหรือ 
ไมก็ได โครงการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาจะถือเอาวันสุดทายของการขยายเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ดำเนินงานโครงการ 

กรณีที่มีการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผูรับทุนจะตองสงรายงานการดำเนินงานโครงการ 
ฉบับสมบูรณภายในระยะเวลาที่ บพข. กำหนด หากผูรับทุนสงรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ
ลาชากวาระยะเวลาที่กำหนด ผูรับทุนยินยอมให บพข. ระงับการจายเงินทุนงวดสุดทายใหแกผูรับทุน 

 
 
ขอ 9 ครุภัณฑใด ๆ ที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการไดจัดหามาโดยเงินทุนตามสัญญานี้ ใหตกเปนของ

ผูรับทุน เวนแตจะไดมีการตกลงกันเปนหนังสือเปนอยางอื่น 
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การใชครุภัณฑการวิจัยที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการไดจัดหามาดังกลาว ผูรับทุนและหัวหนาโครงการ
จะตองใชและบำรุงรักษาครุภัณฑการวิจัยดังกลาวใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีเสมอ และผูรับทุนและหัวหนา
โครงการยินยอมให บพข. หรือผูที่ไดรบัมอบหมายเขาตรวจสอบครุภัณฑได ผูรับทุนและหัวหนาโครงการจะตอง
จัดทำบัญชีแสดงรายการครุภัณฑการวิจัยมอบให บพข. พรอมกับรายงานการวิจ ัยที ่เสร ็จสมบูรณแลว  
หรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงหรือตามระยะเวลาที่ บพข. กำหนด 

กรณีที่ครุภัณฑการวิจัยเสียหายโดยเหตุที่ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการตองรับผิดชอบ ผูรับทุนหรือ
หัวหนาโครงการตองจัดการซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีดังเดิม หรือจัดหามาใชงานทดแทนดวยคาใชจาย
ของผูรับทุน 

รายไดหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ไดรับจากการใหใชครุภัณฑ ใหถือเปนรายไดของเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ครุภัณฑนั้น 

 
ขอ 10 เมื่อการดำเนินโครงการภายใตสัญญานี้ สำเร็จลุลวง หากมีเงินทุนคงเหลือจากการดำเนินงาน

โครงการ ผูรับทุนจะตองนำเงินทุนที่เหลือดังกลาว มามอบคืนใหแก บพข. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่
ผูรับทุนไดรับหนังสือแจงปดโครงการจาก บพข. 

กรณีงานวิจัยไมแลวเสรจ็หรือไมสามารถดำเนินโครงการภายใตสัญญานี้ ใหสำเร็จลุลวงได ไมวาดวยเหตุ
ใด หากมีเงินทุนคงเหลือจากการดำเนินงานโครงการ ผูรับทุนจะตองนำเงินทุนที่เหลือดังกลาวมามอบคืนใหแก 
บพข. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูรับทุนไดรับหนังสอืแจงจาก บพข.   
  

ขอ 11 ผูรับทุนและหัวหนาโครงการรับรองวาบรรดาเอกสารหรือขอความใด ๆ อันปรากฏในเอกสารที่
ผูรับทุนไดยื่นหรือถอยคำใด ๆ ที่ผูรับทุนไดแจงแก บพข. ตามสัญญานี้ รวมทั้งขอมูลและเอกสารในรายงานตาง 
ๆ และหลักฐานดานการเงินท่ีเสนอตอ บพข. เปนความจริงทุกประการและยินยอมใหตรวจสอบได 

 
ขอ 12 ผูรับทุนและหัวหนาโครงการตองเปดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรม เปดเผยหรือถายทอด 

องคความรูและขอมูลที่เกี ่ยวของกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งปวงตอ บพข. รวมถึงใหความรวมมือในการ
ขอรับความคุมครองตามกฎหมาย เวนแตจะไดมีการตกลงกันเปนหนังสือเปนอยางอ่ืน 

ผู ร ับทุนและหัวหนาโครงการตองใหขอมูลผลการวิจัยทั ้งปวงแก บพข. และจะนำไปเปดเผยตอ
บุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก บพข. ไมได  รวมทั้งจะไมดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจ
ทำให บพข. และผูใหทุนรวมเสียสิทธิในการนำองคความรูและผลการวิจัยจากโครงการไปดำเนินการขอรับความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 
ขอ 13 ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามโครงการ ใน

สิ่งพิมพใดหรือสื่อใดในแตละครั้ง ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการจะตองขออนุญาตเปนหนังสือตอ บพข. และหาก
ไดร ับความเห็นชอบใหเผยแพรได ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการตองระบุขอความวา “ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) รวมกับ …………หนวยงานรับทุน………..” และสงสำเนาของ
สิ่งท่ีไดโฆษณาเผยแพรนั้นให บพข. 1 (หนึ่ง) ชุด 
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ในกรณีที่ บพข. มิไดตอบรับใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต
วันที่ไดรับการรองขอ ใหถือวา บพข. ใหความเห็นชอบแลว เวนแต เปนกรณีที่มีขอมูลความลับทางการคาหรือ
ขอมูลความลับทางเทคนิค จะทำไดในกรณีที่ไดรบัความยินยอมเปนหนังสือจาก บพข. เทานั้น 

การโฆษณาเผยแพรขอมูลในขอนี้ ผูรับทุนจะตองระมัดระวังไมทำใหเสียสิทธิในการขอรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย  

บพข. สามารถทำประชาสัมพันธโครงการนี้ไดทั้งในระหวางการวิจัยและหลังการวิจัยสิ้นสุดลง ผูรับทุน
ตองใหความรวมมือกับ บพข. ในการเปดเผยผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อโฆษณาเผยแพรใหเกิดประโยชนตอ
สาธารณชน โดยผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการจะใหการสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการดวยการสนับสนุน
ขอมูล เขารวมกิจกรรม ตามที่ไดรบัการรองขอจาก บพข. 

 
 
ขอ 14 ผูรับทุนตกลงเก็บรักษาขอมูลและผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการในสวนที่เปน

ขอมูลความลับทางการคา ขอมูลความลับทางเทคนิค ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งตอไปในสัญญานี้รวมเรียกวา “ขอมูล
ที่เปนความลับ” ไวเปนความลับอยางเครงครัด นับแตวันที่เกิดขอมูลที่เปนความลับดังกลาว ทั้งนี้ ผูรับทุนตอง
จัดการใหหัวหนาโครงการ ผูรวมดำเนินงานโครงการ และบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลที่เปนความลับทั้งหมดเขา
ผูกพันในขอตกลงเปนหนังสือเพื่อการเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับดวย ซึ่งหาก บพข. รองขอขอตกลงดังกลาว 
ผูรับทุนจะตองสงใหภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

หนาที่ในการรักษาความลับของขอมูลที่เปนความลับตามวรรคหนึ่ง จะไมใชบังคับกับผูรับทุน หากผูรับ
ทุนสามารถแสดงพยานหลักฐานไดวา 

(1) ขอมูลที่เปนความลับดังกลาวเปนขอมูลที่ผูรับทุนไดรับทราบอยูกอนเวลาที่ไดรับทราบขอมูลที่เปน
ความลับนั้น 

(2) ผูรับทุนไดรับมอบขอมูลที่เปนความลับดังกลาวมาจากบุคคลที่สามซึ่งไมอยูภายใตขอกำหนดในเรื่อง
การรักษาความลับหรอืขอจำกัดสิทธิในการใชขอมูลดังกลาวอยางขอมูลที่เปนความลับเชนเดียวกับสัญญานี้ 

(3) ขอมูลที่เปนความลับดังกลาวเปนขอมูลที่รูกันโดยทั่วไปโดยชอบดวยกฎหมายกอนหรือขณะเวลาที่
ผูรับทุนไดรับทราบขอมูลที่เปนความลับดังกลาว 

(4) ขอมูลท่ีเปนความลับดังกลาวไดถูกเปดเผยตอสาธารณะและเปนที่รูกันโดยทั่วไปแลว หลังจากที่ผูรับ
ทุนไดรับทราบขอมูลที่เปนความลับ โดยไมไดเกิดจากการฝาฝนขอกำหนดในการรักษาความลับของขอมูลที่เปน
ความลับภายใตสัญญานี้ 

(5) ขอมูลที่เปนความลับดังกลาวเปนขอมูลที ่มาจากการวิจัยพัฒนาขึ ้นเองโดยอิสระโดยผู รับทุน 
ซึ่งนอกเหนือขอบเขตของการดำเนินงานโครงการภายใตสัญญานี ้และไมไดเกิดจากการใชผลงาน เอกสาร 
รายละเอียด ข้ันตอน ตลอดจนขอมูลใด ๆ ที่ไดมาจากการดำเนินงานโครงการภายใตสัญญานี้ 

(6) ขอมูลที่เปนความลับดังกลาวเปนขอมูลที่กำหนดใหตองเปดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล 
ทั้งนี้ ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือให บพข. ไดรับทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดังกลาวกอนที่จะดำเนินการ
เปดเผยขอมูลที่เปนความลับดังกลาว และในการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับดังกลาว ผูรับทุนจะตองดำเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพ่ือขอใหคุมครองขอมูลที่เปนความลับดังกลาวไมใหถูกเปดเผยตอสาธารณะดวย 

(7) ขอมูลที ่เปนความลับดังกลาวนั ้นกลายเปนขอมูลที่ไมใชขอมูลที่เปนความลับแลวโดยชอบดวย
กฎหมายกอนเวลาที่เปดเผยขอมูลที่เปนความลับดังกลาว  
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(8) ผูรับทุนไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก บพข. กอนการเปดเผยขอมูลนั้น 
 

ขอ 15 ขอมูลดิบ คือขอมูลท่ีไดจากการใชอุปกรณหรือครุภัณฑในโครงการภายใตสัญญานี้ หรือผลทาง
หองปฏิบัติการ ที่ยังไมผานกระบวนการการวิเคราะห หรือสังเคราะห ขอมูลดิบที่เปนผลมาจากการดำเนิน
โครงการนั้น บพข. สามารถรองขอขอมูลดิบจากผูรับทุนได โดย บพข. จะคงไวซึ่งการดำเนินการตามมาตรฐาน
ของกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และใชขอมูลดิบนำไปกอใหเกิดประโยชน ตอการตอยอด
พัฒนาการวิจัยของประเทศตอไป 

 
ขอ 16 ผู ร ับทุนและหัวหนาโครงการใหการรับรองวา จะไมดำเนินโครงการโดยละเมิดสิทธิหรือ

ทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งนี้ บพข. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดหรือชดใชคาเสียหาย อัน
เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืนหรือละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายใดๆ โดยผูรับ
ทุนและหัวหนาโครงการ  

ผ ู ร ับทุนและห ัวหน าโครงการจะต องร ับผ ิดชอบและชดใช บรรดาค าเส ียหายท ั ้งปวง รวมถึง 
คาฤชาธรรมเนียมตางๆ คาใชจายในการปรึกษากฎหมาย คาทนายความที่ บพข. ตองจายไป ซึ่งเปนผลมาจาก
การถูกฟองรองบังคบัคดี จนกวาคดีจะถึงที่สุด  
 
 ขอ 17 การระงับการดำเนินโครงการและการเลิกสัญญา 

17.1 กรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาเกิดขอขัดของในการดำเนินโครงการ กลาวคือ 
  17.1.1 ผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการมีหนังสือแจงตอ บพข. วาไมสามารถดำเนินการใหแลว

เสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการภายใตสัญญานี้ในระยะเวลาที่กำหนด สืบเนื่องจากปญหาทางเทคนิคหรือมี
เหตุจำเปนอ่ืนระหวางดำเนินงานโครงการ 

  17.1.2 บพข. พบวามีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐนำไปสู
เหตุขัดของและไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการภายใตสัญญานี้ในระยะเวลาท่ี
กำหนด ซึ่งไมใชความผิดของผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการ 

  17.1.3 บพข. พบวาผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการมิไดปฏิบัติงานดวยความชำนาญ หรือดวย
ความเอาใจใสในวิชาชีพเทาที่พึงคาดหมายไดจากนักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาไมสามารถ
ดำเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการภายใตสัญญานี้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยความบกพรอง
ของผูรับทุนหรือหัวหนาโครงการ 

17.2 เมื ่อปรากฏเหตุตามขอ 17.1.1 บพข. อาจทำการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน  
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง เพ่ือเสนอแนวทางในการแกไขขอขัดของ  

17.3 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 17.1.2 บพข. อาจมีคำสั่งระงับงานวิจัยชั่วคราวจนกวาเหตุขัดของดังกลาว
พนไป และอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหผูรับทุนดำเนินโครงการตอไปเสมือนหนึ่งเหตุขัดของ
ดังกลาวไมไดเกิดขึ้น   

17.4 เมื ่อปรากฏเหตุตามขอ 17.1.3 บพข. อาจมีคำสั ่งระงับงานวิจัยชั่วคราวและใหผู รับทุนแกไข
ขอขัดของและ/หรือเสนอแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัยใหมภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ี
ไดรบัแจงใหระงับงานวิจัยชั่วคราว ทั้งนี้ บพข. อาจใชดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือใหผูรับทุน
ดำเนินการตอไปได  
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17.5 เมื่อปรากฏขอขัดของในการดำเนินการวิจัยตามขอ 17.1 และไมวา บพข. จะดำเนินการหรือ
พิจารณาไมดำเนินการตามขอ 17.2 ขอ 17.3 หรือขอ 17.4 เมื่อปรากฏอยางชัดแจงตอ บพข. วาผูรับทุนหรือ
หัวหนาโครงการ ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการภายใตสัญญานี้ในระยะเวลาท่ี
กำหนด และไมมีเหตุผลใดๆ ในการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ บพข. อาจมีคำสั่งระงับโครงการ และใช
สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได โดย บพข. ตองมีหนังสือแจงใหผูรับทุนและหัวหนาโครงการทราบ และใหผูรับทุนจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ให บพข. ภายในระยะเวลา 30 (สามสบิ) วัน 

17.6 กรณีผูรับทุนและหัวหนาโครงการวิจัยเห็นวา บพข. มิไดปฏิบัติตามสัญญานี้ ในกรณีเชนนี้ใหผูรับ
ทุนและหัวหนาโครงการวิจัยมีหนังสือถึง บพข. ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถา บพข. มิได
ดำเนินการแกไขใหถูกตองตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวนั้น 
ผูรับทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  

17.7 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 17.5 หรือ 17.6 บพข. จะจายเงินทุนใหแกผูรับทุนหรือหัวหนา
โครงการวิจัยตามสัดสวนที่เปนธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการดำเนินโครงการที่ผูรับ
ทุนและหัวหนาโครงการวิจัยไดดำเนินการลุลวงไปแลว  

ความตามวรรคแรกไมใหใชบังคับแกการบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุขัดของซึ่งเปนความผิดของผูรับทุน
หรือหัวหนาโครงการวิจัย ตามขอ 17.1.3 ที่ปรากฏเหตุอยางชัดแจงตอ บพข. วาโครงการไมอาจแลวเสร็จตาม
วัตถุประสงคและไมมีเหตุผลใดๆ ในการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการใหอีก ในกรณีนี้ผูรับทุนจะตองคืนเงิน
สนับสนุนการวิจัยทั้งหมดที่ไดรับไปแลวเต็มจำนวนใหแก บพข. หรือแตบางสวนตามที่ บพข. พิจารณา 

17.8 กรณีที่ บพข. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยเหตุขอขัดของในการดำเนินโครงการวิจัยตามขอ 17.1.3 
บพข. อาจมีคำสั่งใหผูรับทุนสงมอบครุภัณฑในขอ 8 ของสัญญานี้ใหแก บพข. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจาก
วันที่ไดรบัหนังสือจาก บพข. 

 
ขอ 18 ไมวากรณีใด ๆ ผูรับทุนและหัวหนาโครงการมิใชเปนตัวแทนของ บพข. ในการปฏิบัติงานตาม

สัญญานี้   
ผูรับทุนและหัวหนาโครงการตองปองกันมิให บพข. ตองรับผิดตอบุคคลอื่นอันเกิดจากความผิดพลาด

หรือการกระทำการหรือการละเวนไมกระทำการของผู รับทุน หัวหนาโครงการ หรือลูกจางและตัวแทนของ 
ผูรับทุนหรอืหัวหนาโครงการ 
 
 ขอ 19 คูสัญญาทุกฝายตกลงใหขอ 12 ขอ 13 ขอ 14 และขอ 15 มีผลบังคับใชอยูตอไปแมสัญญาน้ี
สิ้นสุดลงแลวไมวาดวยกรณีใด 

  

 ขอ 20 ผูรับทุนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการใชประโยชนผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ หรอืหลักเกณฑตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

ดังกลาว 
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ภาคผนวก 2 

                                       ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ 

ขอ 1. ผูรับทุนตกลงดำเนินงาน โครงการ “..................................” ภายใตแผนงาน......................

(ระบุแผนงานตามหนาแรกของสัญญา) ตามขอบเขตของการดำเนินงานโครงการปรากฏตามเอกสารขอเสนอ

โครงการ จำนวน ........... (.............) หนา เอกสารแนบทายภาคผนวก 2 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของภาคผนวก 2 

ขอ 2. ผูรับทุนจะดำเนินงานโครงการ ณ สถานที่ ดังตอไปนี้ 

2.1 ………………………………………….. และ/หรือ 

 2.2    สถานที่อื่นใดตามที่คูสัญญาจะตกลงกันเปนหนังสือตอไป 
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เอกสารแนบทายภาคผนวก 2 

(แนบขอเสนอโครงการ) 
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ภาคผนวก 3 

ขอตกลงสนับสนุนดานการเงิน 

กรณี 1 หนวยงานผูรับทุน อยู ในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม – ตองจาย VAT 7%) 

ขอ 1    ในสัญญานี้  

 “งบประมาณ” หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการซึ ่งรวมทั ้งทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน  
(In-Cash) และ ทุนสนับสนุนในลักษณะอยางอื่นที่มิใชตัวเงิน (In-Kind) ที่ บพข. ใหแกผูรับทุน งบประมาณ 
ที่ผูรบัทุนไดรบัไปจาก บพข. ตามสัญญานี้ใหรวมถึงคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินงานโครงการภายใตสัญญานี้  

 “เงินทุน” หมายถึง ทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน (In-Cash) ที่ บพข. มอบใหแกผูรบัทุน 

ขอ 2 รายละเอียดการสนับสนนุดานการเงิน (โปรดระบุรายละเอียดตามขอเท็จจริง)  
  2.1 ผูใหทุน ตกลงจัดสรรเงินทุนใหแกผูรับทุนเพื่อใชในการดำเนินงานโครงการ เปนเงินจำนวน ....
(..........นับ in cash บพข. ......... บาท (.......................บาทถวน) และภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 (เจ็ด) 
เปนเงินจำนวน .....นับ VAT จาก in cash บพข. ........ บาท (.......................บาทถวน) รวมเปนเงินจำนวน
ทั้งสิ้นไมเกิน ................... บาท (......................... บาทถวน) ผูใหทุน จะแบงการสงมอบเงินทุนจำนวนดังกลาว
ใหแกผูรับทุน เปน 2 (สอง) สวน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

  2.1.1 การจายเงินทุนเพ่ือดำเนินงานโครงการ 

 งวดที ่ 1 เปนเงินจำนวนไมเกิน ...........................บาท (.....................................) และ
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 (เจ็ด) เปนเงินจำนวน ...........................บาท (.....................................) รวมเปน
เงินจำนวนทั้งสิ้นไมเกิน ...........................บาท (.....................................) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต
วันที่ทำสัญญาน้ี 

 งวดที ่ 2 เปนเง ินจำนวนไมเก ิน ...........................บาท (.....................................)และ
ภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 (เจ็ด) เปนเงินจำนวน ...........................บาท (.....................................) รวมเปน
เงินจำนวนทั้งสิ้นไมเกิน ...........................บาท (.....................................) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต
วันที่ บพข. ไดรับมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.1 ของภาคผนวก 4 และสิ่งสงมอบดังกลาวไดรับการประเมนิหรือไดรับ
ความเห็นชอบจาก บพข. โดยถูกตองครบถวนเรยีบรอยแลว 

 งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนเงินจำนวนไมเกิน ...........................บาท (.....................................) 
และภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 7 (เจ็ด) เปนเงินจำนวน ...........................บาท (.....................................) รวม
เป นเง ินจำนวนทั ้งส ิ ้นไม เก ิน .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ภายใน  
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ บพข. ไดรับมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 และสิ่งสงมอบดังกลาว
ไดรบัการประเมินหรือไดรับความเห็นชอบจาก บพข. โดยถูกตองครบถวนเรยีบรอยแลว ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้ 

(ก) หากผูรับทุนสงมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
บพข. จะจายเงินทุนงวดสุดทายใหกับผูรับทุนเต็มจำนวน  

 (ข) หากผูรับทุนสงมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ลาชากวาระยะเวลาที่
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กำหนด แตไมเกินหนึ่ง 180 (รอยแปดสิบ) วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
ตามสญัญานี้ ใหถือวาผูรับทุนสงงานลาชา ผูรับทุนยินยอมให บพข. ลดเงินทุนงวดสุดทายลงครึ่งหนึ่ง 

        (ค) หากผู ร ับทุนสงมอบสิ ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ลาชากวา 180  
(รอยแปดสิบ) วัน นบัตั้งแตวันถัดจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามสัญญานี้ ใหถือวาผูรับทุน
ผิดสัญญา ผูรับทุนยินยอมให บพข. ระงับการจายเงินทุนงวดสุดทายใหแกผูรับทุน 

  2.1.2 การจายเงนิทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑเพ่ือการดำเนินโครงการ ผูใหทุนจะสนับสนุนเงินทุนแก
ผูรับทุนเปนจำนวนเงินไมเกิน ...........................บาท (.....................................) เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑสำหรับการ
ดำเนินงานโครงการที่มีราคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ตามรายละเอียดที่ระบุในขอบเขตของการ
ดำเนินงานโครงการ ภาคผนวก 2 แนบทายสัญญานี้ โดยจะจายใหตามราคาจริง ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต
วันที่ บพข. ไดรับหนังสือขอเบิกจายเงินและใบเสนอราคาจากผูรับทุนแลว 

 

ขอ 3 วิธีการสงมอบเงินทุน (โปรดระบุรายละเอียดตามขอเท็จจริง)  

ผูใหทุนตกลงสงมอบเงินทุนตาม ขอ 2 ใหแกผูรับทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(1) สั่งจายเปนเช็คขีดครอมในนาม “.......................................................” หรือ 

(2) โอนเง ินเขาบัญชีชื ่อ “.... ............ ............... ... ........ .......................... .....” ธนาคาร 
....................................................... สาขา ....................................................... ประเภทบัญชี 
......................... เลขท่ีบัญชี ....................................................... (แนบสำเนาหนาสมุดบัญชีของผูรับทุน) 
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แนบสำเนาบัญชี หนวยงานผูรับทุน  
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แนบ Budget sheet 
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ภาคผนวก 3 

ขอตกลงสนับสนุนดานการเงิน 

กรณี 2 หนวยงานผูรับทุน ไมอยู ในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ไมตองจาย VAT 7%) 

ขอ 1    ในสัญญานี้  

 “งบประมาณ” หมายถึง ทุนสนับสนุนโครงการซึ ่งรวมทั ้งทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน  
(In-Cash) และ ทุนสนับสนุนในลักษณะอยางอื่นที่มิใชตัวเงิน (In-Kind) ที่ บพข. ใหแกผูรับทุน งบประมาณ 
ที่ผูรบัทุนไดรบัไปจาก บพข. ตามสัญญานี้ใหรวมถึงคาใชจายตาง ๆ ในการดำเนินงานโครงการภายใตสัญญานี้  

 “เงินทุน” หมายถึง ทุนสนับสนุนในลักษณะเปนตัวเงิน (In-Cash) ที่ บพข. มอบใหแกผูรบัทุน 

 

ขอ 2 รายละเอียดการสนับสนนุดานการเงิน (โปรดระบุรายละเอียดตามขอเท็จจริง)  
   2.1 บพข. ตกลงจัดสรรเงินทุนใหแกผูรบัทุนเพื่อใชในการดำเนินงานโครงการ เปนเงนิจำนวนทั้งสิ้นไม
เกิน ..............นับ in cash บพข. ......... บาท (.......................บาทถวน) โดยงบประมาณจำนวนดังกลาวไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่มในสวนของเงินที่ บพข. สนับสนุน เนื่องจากผูรับทุนไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ผูใหทุน  
จะแบงการสงมอบเงนิทุนจำนวนดังกลาวใหแกผูรับทุน เปน 2 (สอง) สวน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

 2.1.1 การจายเงินทุนเพ่ือดำเนินโครงการ 

 งวดที่ 1 เปนเงินจำนวนไมเกิน ...........................บาท (.....................................) ภายใน  
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีทำสัญญานี้ 

 งวดที่ 2 เปนเงินจำนวนไมเกิน ...........................บาท (.....................................) ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแตวันที่ บพข. ไดรับมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.1 ของภาคผนวก 4 และสิ่งสงมอบดังกลาวไดรับ
การประเมนิหรือไดรบัความเห็นชอบจาก บพข. โดยถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว  

 งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนเงินจำนวนไมเกิน ...........................บาท (.....................................)
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ บพข. ไดรับมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 และสิ่งสงมอบ
ดังกลาวไดรับการประเมินหรือไดรับความเห็นชอบจาก บพข. โดยถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ เปนไป
ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

 (ก) หากผู รับทุนสงมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ภายในระยะเวลาที่
กำหนด  บพข. จะจายเงินทุนงวดสุดทายใหกับผูรับทุนเต็มจำนวน  

 (ข) หากผูรับทุนสงมอบสิ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ลาชากวาระยะเวลาที่
กำหนด แตไมเกินหนึ่ง 180 (รอยแปดสิบ) วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
ตามสัญญานี้ ใหถือวาผูรับทุนสงงานลาชา ผูรับทุนยินยอมให บพข. ลดเงนิทุนงวดสุดทายลงครึ่งหนึ่ง 

        (ค) หากผู ร ับทุนสงมอบสิ ่งสงมอบตามขอ 1.2 ของภาคผนวก 4 ลาชากวา 180  
(รอยแปดสิบ) วัน นบัตั้งแตวันถัดจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการตามสัญญานี้ ใหถือวาผูรับทุน
ผิดสัญญา ผูรับทุนยินยอมให บพข. ระงับการจายเงินทุนงวดสุดทายใหแกผูรับทุน 
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   2.1.2 การจายเงินทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการดำเนินโครงการ บพข. จะสนับสนุน
เงินทุนแกผูรับทุนเปนจำนวนเงินไมเกิน ...........................บาท (.....................................) เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ
สำหรับการดำเนินงานโครงการที่มีราคาเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ตามรายละเอียดที่ระบุในขอบเขต
ของการดำเนินงานโครงการ ภาคผนวก 2 แนบทายสัญญานี้ โดยจะจายใหตามราคาจริง ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน 
นับแตวันที่ บพข. ไดรับหนังสือขอเบิกจายเงินและใบเสนอราคาจากผูรบัทุนแลว 

 

ขอ 3 วิธีการสงมอบเงินทุน (โปรดระบุรายละเอียดตามขอเท็จจริง)  

บพข. ตกลงสงมอบเงินทุนตาม ขอ 2 ใหแกผูรับทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(1) สั่งจายเปนเช็คขีดครอมในนาม “.......................................................” หรือ 

(2) โอนเง ินเขาบัญชีชื ่อ “.... ............ ............... ... ........ ... ....................... .....” ธนาคาร 
....................................................... สาขา ....................................................... ประเภทบัญชี 
......................... เลขท่ีบัญชี .......................................................  
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แนบสำเนาบัญชี หนวยงานผูรับทุน  
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แนบ Budget sheet 
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ภาคผนวก 4 

การจัดทำและการสงมอบรายงานการดำเนินงานโครงการและ/หรือผลงานวิจัยอื่น ๆ ของโครงการ (ถามี) 

ขอ 1 ผูรับทุนตกลงดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ และสงมอบรายงานการดำเนินงาน
โครงการดังกลาวใหแก บพข. โดยแบงการสงมอบเปน 2 (สอง) ครั้ง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

1.1 จัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ นับแตวันที่เริ่มดำเนินงานโครงการ ตั้งแตวันที่ ..........
วันเริ่มโครงการ........... จนถึงวันที่ ............................. ในรูปแบบเอกสารจำนวน 2 (สอง) ชุด และขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบไฟล Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณสำรองขอมูล จำนวน 2 (สอง) 
ชุด หรอืการสงผานทางอินเตอรเน็ต โดยจะดำเนินการสงมอบรายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

  1.1.1 ใหแก บพข.  ในรูปแบบเอกสารจำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด และขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ไฟล Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณสำรองขอมูล จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด หรือการสงผานทาง
อินเตอรเนต็ ภายในวันที่ ............................. และผูรับทุนตกลงเก็บรักษาไวจำนวนรูปแบบละ 1 (หนึ่ง) ชุด  

1.2 จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ ในรูปแบบเอกสารจำนวน 2 (สอง) ชุด และ
รูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสไฟล Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณสำรองขอมูล จำนวน 2 
(สอง) ชุด หรือการสงผานทางอินเตอรเน็ต โดยจะดำเนินการสงมอบรายงานการดำเนินงานโครงการฉบับ
สมบูรณดังกลาว ดังนี้  

1.2.1 ใหแก บพข.  ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด และขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ไฟล Microsoft Word และ PDF ที่บันทึกลงในอุปกรณสำรองขอมูล จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด หรือการสงผานทาง
อินเตอรเนต็ ภายในวันที่  ............................. และผูรับทุนตกลงเก็บรักษาไวจำนวนรูปแบบละ 1 (หนึ่ง) ชุด  

 
หากมีผลงานสงมอบอื่นๆ เชนตนแบบ (เลือกวรรคใดวรรคหนึ่ง) 

กรณีสงมอบตนแบบให บพข. (เชน จัดทำตนแบบ10 ชุด สงมอบให บพข. 2 ชุด เก็บไว 8 ชุด) 

ขอ 2 ผ ู ร ับทุนตกลงดำเนินการจ ัดทำตนแบบ .................................................. จำนวน ... (...) ต นแบบ  

ภายในวันท่ี  ............................. โดยจะดำเนินการสงมอบตนแบบดังกลาวใหแก บพข.  จำนวน .... (...) ตนแบบ 

และผูรับทุนตกลงเก็บรักษาไวจำนวน ... (...) ตนแบบ  

กรณีสงมอบตนแบบใหหนวยงานอื่น (ใหใสเหตุผลของการมอบตนแบบใหหนวยงานอื่น) 

ขอ 2 ผ ู ร ับทุนตกลงดำเนินการจ ัดทำตนแบบ .................................................. จำนวน ... (...) ต นแบบ  

ภายในวันท่ี  .............................  โดยจะดำเนินการสงมอบตนแบบดังกลาวใหแก ......................หนวยงานที่รับ

มอบตนแบบ............................ จำนวน .... (...) ตนแบบ เพ่ือ..........(เก็บขอมูล/ทดสอบ/ใชประโยชน ฯลฯ).......... 

และผูรับทุนตกลงเก็บรักษาไวจำนวน ... (...) ตนแบบ  
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กรณี หนวยงานผูรับทุน เก็บตนแบบไวเอง (ใหใสเหตุผลของการเก็บตนแบบ) 

ขอ 2 ผูรับทุนตกลงดำเนินการจัดทำตนแบบ .................................................. จำนวน ... (...) ตนแบบ ภายใน

วันที่  ............................................ตนแบบดังกลาวจะเก็บไวที่ ...................หนวยงานผูรบัทุน (บริษัท/ โรงงาน/ 

ฯลฯ).............. เพ่ือ................(เก็บขอมูล/ทดสอบ/ใชประโยชน ฯลฯ)........  

 

ขอ 3 ผูรับทุนตกลงดำเนินการจัดทำชุดขอมูลดิบ ที่เปนชุดขอมูลท่ีเกิดจากผลของการใชงานอุปกรณ ครุภัณฑ 

หรือ ผลทางหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนชุดขอมูลที่ไมผานกระบวนการวิเคราะห หรือสังเคราะห  จำนวน 1 ชุดขอมูล

ดิบทั้งโครงการในรูปแบบขอมูลดิจิทัลตามมาตรฐาน API หรือ ไฟล CSV และสงเอกสารคูมือการใชชุดขอมูลท่ี

ประกอบดวย ความหมายของ data field, หน วยนับ, หรืออื ่นๆ จำนวน  1 เลม /ไฟล  ภายในว ันที่  

............................. โดยชุดขอมูลดิบดังกลาวจะเก็บไวที่ “Data Lake” ของ บพข.  เพื่อให บพข. สามารถนำชุด

ขอมูลดิบไปใชใหเกิดประโยชนได 
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      ภาคผนวก 5 

 รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาที่มีมากอนหนาและเกี่ยวของกับโครงการ 

 

1. รายละเอียดทรัพยสินทางปญญาที่มีมากอนหนานี้ของผูรับทุนและท่ีผูรับทุนมีสวนเกี่ยวของ เฉพาะสวนที่

เกี่ยวของกับโครงการภายใตสัญญานี้ (Foreground IP) 

(โปรดระบุรายละเอียดใหถูกตองและสอดคลองกับขอเท็จจริง หากไมมีใหระบุวา “-ไมมี-”) 

1. ชื่อผลงานวิจัย....................(โดยบรรยายรายละเอียดในตารางดานลาง) 

2. นิติกรรมสัญญาที่เก่ียวของ.... 

ตารางขอมูลทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในโครงการของผูรับทุน 

 

ลำ

ดับ 

 

ชื่อของ 

ทรัพยใน

ปญญา 

 

1.  
ชื่อ
เจาของ 

2.  
ชื่อนัก
ประดิษฐ 

 

ประเภท

ของ 

ทรัพยสิน

ทางปญญา 

สิทธิที่ไดรับค

วามุคุมครอง 

ประเทศ/

เขต

เศรษฐกิจ 

ที่อาจไดรบั

ความ

คุมครอง

สิทธิ 

 

สถานะคำขอ 

 

ระยะเวลา

คุมครอง 
สถานะ

ทางนิติ

กรรม

สัญญา 

1. “XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXX” 

 

1. New 
Co 
Ltd. 

2. Miss 
…………
….. 

สิทธิบัตร

การ

ประดิษฐ 

ขอถือสิทธิ 

1. ………………
…………………
…………….. 

2. ………………
…………………
…………….. 

1. ประเทศ

ไทย 

2. USA 

 

3. China 

1. ทะเบียนเลขที่

.........อยูระหวาง

รอรับจดทะเบียน 

2. อยูระหวางรอ

รับจดทะเบียน/

ประกาศโฆษณา 

วันท่ี 

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

3. ไดรับการจด

ทะเบียนแลวเม่ือ

วันท่ี 

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

..... 

1.+2.+3 

ยื่นคำขอ

วันท่ี 

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

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

ถารับจด

ทะเบียนจะ

เหลือ

ระยะเวลา

คุมครอง 

........ ป 

1.+2.+3. 

ไมมี 
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ภาคผนวก 6 

สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการ 

ขอ 1 นิยาม 

 “โครงการ” หมายถึง โครงการ «ชื่อโครงการ» ภายใตแผนงาน ภายใตแผนงาน ................แผนงาน
...................  โปรแกรม .......................................... แพลตฟอรม ............................................................ 

 “ทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง  ผลงานประดิษฐคิดคนอันเกิดจากการวิจัย พัฒนา และการ
สรางสรรคที่เกิดขึ้นระหวาง บพข. กับ ผูรับทุน ภายใตโครงการ  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนในการใชงานในเชิง
พาณิชย ในเชิงสาธารณะ หรือนำไปสูการดำเนินการขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
ไมวาจะอยูในรูปของความคุมครองที่ตองจดทะเบียนใหไดสิทธิหรือความคุมครองในลักษณะอ่ืนที่ไมตองนำไปจด
ทะเบียนทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ไดแก สิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับ
ทางการคา งานอันมีลิขสิทธิ์ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การคุมครองพันธุพืช การคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
ความลับทางเทคนิค การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาไทย และการคุมครองอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
รวมถึงองคความรู วิทยาการตางๆ ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

 “ความลับทางเทคนิค” หมายถึง ขอมูลที่ผูรับทุนและ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการของผูรับทุน
ทำใหเกิดขึ้นไมวาระยะใดในระหวางการวิจัยคนควาภายใตโครงการ รวมถึงขอมูลที่ถูกเปดเผยตอ บพข.หรือ
บุคลากรของ บพข. โดยมีสัญญาเก็บรักษาความลับควบคุมบุคคลดังกลาวใหรักษาขอมูลคงสภาพการเปน
ความลับอยู  

 “การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา” หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อใหไดมาซึ ่งสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา รวมถึง การคุ มครองสิทธิ การการปกปองรักษาสิทธิ การยกเลิกการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา การนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน การเจรจาตอรอง การอนุญาตใหใชสิทธิและการ
ถายทอดเทคโนโลยี การบริหารสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในผลงานวิจัยและการจัดสรรผลประโยชนแกผูเกี่ยวของ 
การบังคับใชสิทธิ และการดำเนินการอ่ืนใดที่เปนผลสืบเนื่องจากการใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญา 

 “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” หมายถึง ขอคนพบหรือผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยหรือ การสรางนวัตกรรม 
โดยการคนควา การทดลอง การสำรวจหรือการศึกษา รวมถึงองคความรู การประดิษฐ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ กระบวนการบริการ หรือการจัดการในรูปแบบใหม ซึ่งเปนขอคนพบใหมหรือพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม
อยางมีนัยสำคัญและนำไปใชประโยชนได ไมวาจะไดรบัความคุมครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
หรือไมก็ตาม 

 “ผลพลอยได” หมายถึง สิ่งที่คนพบจากกระบวนการทำวิจัย แตไมใชผลผลิตหลักที่เปนเปาหมายของ
โครงการ ใหหมายความรวมถึง ผลพลอยไดที่คาดหมายได (by product) และ ผลพลอยไดที่ไมไดคาดหมาย 
(serendipity) 

ขอ 2 สิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมและสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและสิทธิอื ่นใดในผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใตการดำเนินงานตามโครงการนี้ ใหตกเปนของผูรับทุน เมื่อผูรับทุนเปดเผยผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตอ บพข. และแจงความประสงคจะเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเปนลายลักษณอักษรให 
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บพข. ทราบ พรอมทั้งเสนอแผนและกลไกการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในระยะเวลา 1 ป  
นับแตวันที่ผูรับทุนเปดเผยผลงานดังกลาว เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเปนการประดิษฐตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร หากมีการ
นำผลงานดังกลาวออกแสดงในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ หรือในงานแสดงตอสาธารณะของทางราชการ                 
ใหผูรับทุนแจงความประสงคภายใน 180 วันนับแตวันที่นำผลงานน้ันออกแสดง 

(2) กรณีผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีลักษณะเปนพันธุพืชตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช                  
หากมีการนำสวนขยายพันธุมาใชประโยชน ใหผูรับทุนแจงความประสงคภายใน 180 วันนับแตวันท่ีนำผลงานนั้น
มาใชประโยชน 

ผูรับทุนตองนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนตามที่กำหนดในแผนและกลไกการใชประโยชน 
ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตกเปนของผูรับทุน 

ทั้งนี้ตามขอ 14. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการเปดเผย 
ความเปนเจาของและการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอ 18. ระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาดวยการบริหารจัดการ การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และการรายงาน พ.ศ. 2565 

 

ขอ 3 กรรมสิทธิ์ผลพลอยไดท่ีเกิดขึ้นภายใตโครงการ 

 ผลพลอยไดที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัยภายใตโครงการใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับทุน เวนแตตกลงกันเปน
อยางอ่ืนเปนหนังสือหรือมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไวเปนอยางอื่น  

 

ขอ 4 กรรมสิทธิ์ของตนแบบที่เกิดข้ึนภายใตโครงการ 

 ตนแบบที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัยภายใตโครงการใหเปนกรรมสิทธิ์ของ... (ผูรับทุนหรือหนวยงานผูรับ
มอบตนแบบ ตามที่ระบุไวในภาคผนวก 4 ขอ 2) (เลอืกอยางใดอยางหนึ่ง ใหตรงกับภาคผนวก 4 ขอ 2)  

 

ขอ 5 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

 ผูรับทุนมีหนาที่บริหารจัดการและใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนและกลไกการใช
ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผูรบัทุนเสนอไวตอ บพข.  

 กรณีที่มีเหตุผลและความจำเปน ผูรับทุนอาจยื่นคำขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนและกลไกการใชประโยชน
ดังกลาวได โดยแสดงเหตุที่ทำใหไมสามารถดำเนินการตามแผนและกลไกการใชประโยชนที่ไดยื่นไว ทั้งนี้ บพข. 
จะพิจารณาคำขอนั้นโดยเร็ว 

 บรรดาคาใชจายที่เกิดขึ ้นจากการคุ มครองทรัพยสินทางปญญา หรือการปกปองรักษาสิทธิเหนือ
ทรัพยสินทางปญญา  ใหผูรับทุนเปนผูรับผิดชอบ 
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 ในกรณีที่มีผู ขออนุญาตใชสิทธิผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผูรับทุนจะตองทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 
หรือสัญญาถายทอดเทคโนโลยี กับผูขออนุญาต และตองรายงานการบริหารจัดการและการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอ บพข. อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

ขอ 6 การวิจัยพัฒนาตอยอด  

 คูสัญญาทุกฝายไมตัดสิทธิคูสัญญาฝายอื่นในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ไปใชเพื่อการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ออกแบบหรือพัฒนาตอยอด  และคูสัญญาฝายที่ดำเนินการตองแจงให
อีกฝายทราบเปนหนังสือภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ทราบวาผลงานหรือทรพัยสินทางปญญานั้นเกิดข้ึน     

 คูสัญญาทุกฝายตกลงใหฝายที่ดำเนินการไดสิทธิความเปนเจาของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมและ
ทรัพยสินทางปญญาเฉพาะสวนที่ตอยอดนั้นแตเพียงผูเดียว  

 

ขอ 7 การจัดสรรผลประโยชน 

 ผูรับทุนตองจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดใหแกนักวิจัย
ในกรณีที่มีรายไดจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน และใหผูรับทุนจัดสรรรายไดใหแกนักวิจัย
ตามระเบียบ ขอบังคบั ประกาศหรือหลักเกณฑนั้น โดยจะตองจัดสรรรายไดสวนหนึ่งที่ไดรับจากการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหแกนักวิจัยตามความเหมาะสมและเปนธรรม 



เอกสารปกปด หามเผยแพรกอนไดรับอนญุาต 
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ภาคผนวก 7 

เอกสารประกอบของคูสัญญา 

เอกสารประกอบของ บพข. 

เอกสารประกอบ 1 สำเนาคำสั่งสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ที ่ 33/2563 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติหนาที ่แทน
ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 

  จำนวน 3 หนา 

    
เอกสารประกอบ 2 สำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที ่ 16/2563 เรื ่อง แตงตั้ง
ผูอำนวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

จำนวน 1 หนา 

เอกสารประกอบของผูรับทุน   

เอกสารประกอบ 3 สำเนาคำสั่ง.................... ที่ ……………….. เรื่อง ....................... จำนวน  ….. หนา 

 ลงวันที ่……………………………………   

 เอกสารประกอบ 4   สำเนาคำสั่ง ........................... ที่ …………… เรื่อง ....................... จำนวน ... หนา 

       ลงวันท่ี ……………………………………   
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