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คำ�นำ�
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาจัดตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
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เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดสรร
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แก่ ส ถานศึ ก ษา
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ข้อมูลและแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนที่ได้รวบรวมไว้นี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติ
เบื้องต้นส�ำหรับหน่วยงานและผู้ที่สนใจกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะได้
รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนอย่างเบ็ดเสร็จและโดยสะดวกรวดเร็ว
ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนที่น�ำเสนอไว้
ในคู่มือฉบับนี้ ผู้สนใจขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดสรรเงินกองทุนล่าสุดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.edf.moe.go.th และ www.facebook.
com/edtechfund
สำ�นักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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บทที่

1

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

รู้จักกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาจัดตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ ก�ำหนดว่า “ให้มกี ารระดมทุนเพือ่ จัดตัง้ กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุน ของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก�ำไรที่ได้จาก
การด�ำเนินกิจการด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม จากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นความส�ำคัญของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้ทวั่ ถึง เท่าเทียม และ มีคณ
ุ ภาพทัว่ ประเทศ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่
23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการด�ำเนินงาน
ของกองทุน และให้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
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วัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนและ
ใช้จ่ายส�ำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์ของกองทุน

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วม
สร้างคุณภาพการศึกษา
พันธกิจของกองทุน

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน
2. ก�ำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจน
การก�ำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผูอ้ ำ� นวยการ พนักงาน และ
ลูกจ้างให้สอดคล้อง กับมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก�ำหนด
3. ก�ำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
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และการใช้จ่ายเงินของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้
4. พิจารณาอนุมัติแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
5. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน
6. ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
7. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ
8. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงาน เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั ติ าม
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใด
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ ดังนี้
1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
3. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
กรรมการ
4. ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
5. (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
6. (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
		
7. (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
		
8. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการ
กรรมการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และเลขานุการ
9. หัวหน้ากลุ่มนโยบาย แผนงาน และติดตาม
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
10. นักวิชาการศึกษา กลุม่ นโยบาย แผนงาน และติดตาม ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
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การบริหาร
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ
ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรเงินกองทุน

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ด้านการก�ำกับ ติดตาม
ประเมินผล การด�ำเนินงาน และกฎหมาย
ของกองทุน

สำ�นักงานเลขานุุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลุุ่มบริหารงานกองทุน
การเงินและบัญชี

งานบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการและอาคารสถานที่
งานเลขานุการผูอ้ ำ� นวยการ
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กลุุ่มนโยบาย แผนงาน
และติดตาม

งานแผนงาน
งานพัฒนาวิชาการ
งานงบประมาณ
งานสารสนเทศ

กลุุ่มการจัดสรรเงินทุน
และกฎหมาย

งานจัดสรรเงินกองทุน
งานติดตามและตรวจสอบ
เงินกองทุน
งานกฎหมายและคดี

บทที่

2

สำ�นักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา (สกท.)
เป็นหน่วยงานภายในระดับส�ำนัก สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง จัดตัง้ ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2553
อำ�นาจหน้าที่

ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) รับผิดชอบ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทุน และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอแผนและกรอบวงเงินในการใช้จ่ายประจ�ำปีของกองทุน
2. ด�ำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนด
3. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการจัดสรรเงินกองทุน
5. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ รายงานการเงิน
และการบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
การแบ่งกลุ่มงานภายใน

ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดแบ่งกลุ่มงาน
ภายในเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มบริหารงานกองทุน การเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น งาน บริ ห ารทั่ ว ไป งานสารบรรณ งานการเงิ น งานพั ส ดุ งานบริ ห าร
5

ทรัพยากรบุคคล งานอาคารสถานที่ และงานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ ่ ม นโยบาย แผนงาน และติ ด ตาม มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านแผนงาน และงบประมาณของส�ำนักงาน การติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของส� ำ นั ก งาน ประเมิ น ผล การด� ำ เนิ น งานกองทุ น งานด้ า นสารสนเทศ เว็ บ ไซต์
ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุม่ จัดสรรเงินทุนและกฎหมาย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการจัดสรรวงเงิน
ให้กบั ผูข้ อรับการสนับสนุน การด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ก�ำกับ
ติดตามผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุน งานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/คณะกรรมการตรวจรับ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่มอบหมาย
สถานที่ตั้งและการติดต่อ

ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (สกท.) ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 2
อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) (อยู่ระหว่างอาคาร สพฐ. 5 และอาคารรัชมังคลาภิเษก)
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การติดต่อทางไปรษณีย์

ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) ชั้น 2
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร

โทรศัพท์ 0-2280-0344, 0-2281-0617
โทรสาร 0-2280-0344, 0-2281-0617 ต่อ 18

การติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแฟนเพจ

E-mail edtechfund@gmail.com
เว็บไซต์ www.edf.moe.go.th
แฟนเพจ www.facebook.com/edtechfund
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บทที่

3

การสนับสนุนทุน
และการขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทุน

การสนับสนุนทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคล สถานศึกษา หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเน้น
การสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีลักษณะต่อไปนี้
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น /จุ ด เน้ น ด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�ำคัญ
โครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและเผยแพร่ วิจัยและพัฒนา
ทดสอบต้นแบบ หรือใช้กลวิธีใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ โดยใช้ฐานความรู้และแนวคิดวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ในการใช้สื่อ
โครงการทีก่ อ่ ให้เกิดผลระยะยาวและมีโอกาสใช้ประโยชน์ตอ่ เนือ่ งและยัง่ ยืน
เมื่อทุนที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนหมดลง
หลักการและขอบข่ายการสนับสนุน

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามุ่งเป้าหมายการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ผ่ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา และก� ำ หนดขอบข่ า ยการด� ำ เนิ น งาน
ของกองทุนไว้ดังนี้คือ การต่อ ยอด ริเริ่ม ส่ง เสริ ม เติ มเต็ ม ซึ่ ง จะไม่ ซ�้ ำ ซ้ อนกั บ
ภารกิจประจ�ำของหน่วยงานภาครัฐที่ด�ำเนินการอยู่
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แนวทางการสนับสนุนทุน
1. กองทุนมีการก�ำหนดประเด็นและเป้าหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษาทีส่ อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และจะพิจารณาคัดเลือก ผูม้ ศี กั ยภาพทีเ่ หมาะสมให้ได้รบั การจัดสรรเงินกองทุนไปด�ำเนินการ
2. สนั บ สนุ น ทุ น ให้ แ ก่ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ บุ ค คล ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
หรือเจตนารมณ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจทิ ลั ส�ำหรับพัฒนาการศึกษา โดยก�ำหนด
แนวทางด�ำเนินการให้ผมู้ คี วามประสงค์ขอรับการสนับสนุนจัดท�ำโครงการเสนอขอรับทุน
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกรอบ
การสนับสนุนทุน เพือ่ ให้การจัดสรรทุนเป็นไปในทิศทางทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
กรอบการสนับสนุน

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมหน่วยงานทางการศึกษา
2. สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
และดิจิทัล
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล
ทั้งนี้กรอบการสนับสนุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม
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ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป
สถานศึกษา
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน

การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ผูม้ สี ทิ ธิข์ อรับการสนับสนุนจะต้องจัดท�ำข้อเสนอโครงการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกรอบการสนับสนุนทุน และจัดส่งเอกสาร
ส�ำคัญประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้อเสนอโครงการ จะต้องประกอบด้วยสาระส�ำคัญอย่างน้อย 9 ประเด็น ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. ความส�ำคัญของปัญหา
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6. วิธีการด�ำเนินงาน
7. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
8. ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยผู้เสนอโครงการต้องจัดท�ำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการ
ที่กองทุนก�ำหนดเท่านั้น
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เอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

1. สถานศึกษา
		
สถานศึกษาของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ
1. ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของหัวหน้า
สถานศึกษาพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2. ส�ำเนาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
4. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล)
5. หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอ�ำนาจและผูร้ บั
มอบอ�ำนาจ พร้อมติด อากรแสตมป์ (กรณีมีการมอบอ�ำนาจ)
6. แบบข้อเสนอโครงการเพื่อการผลิต การวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
2. บุคคลธรรมดา
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จ�ำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายรูปครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวม
หมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผา้ โพกศีรษะ เว้นแต่ผซู้ งึ่ มีความจ�ำเป็นตามศาสนานิกาย
ของศาสนาของตน ถ่ายก่อนยื่นค�ำขอไม่เกิน 6 เดือน
4. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผู้ขอพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง (กรณีมี
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ – สกุล)
5. หนังสือมอบอ�ำนาจ พร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจและ
ผู้รับมอบอ�ำนาจ (กรณีที่มีการมอบอ�ำนาจ)
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6. แบบข้อเสนอโครงการเพื่อการผลิต การวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)
3. หน่วยงานเอกชน
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และวัตถุประสงค์ของนิตบิ คุ คล
2. ส�ำเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี ำ� นาจท�ำการแทนนิตบิ คุ คล/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ทุกคนพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี ำ� นาจท�ำการแทนนิตบิ คุ คล/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ทุกคนพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
4. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนนิติบุคคล/หุ้นส่วน
ผู้จัดการ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล)
5. หนังสือมอบอ�ำนาจพร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอ�ำนาจและผูร้ บั
มอบอ�ำนาจ พร้อมติด อากรแสตมป์ (กรณีมีการมอบอ�ำนาจ)
6. แบบข้อเสนอโครงการเพื่อการผลิต การวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ		 ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องจัดเตรียมเอกสารพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
			จำ�นวน 3 ชุด
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บทที่

4

การพิจารณา
ให้การสนับสนุนโครงการ

ขั้นตอนการพิจารณา

1. ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน โครงการที่เสนอขอรับการจัดการจัดสรรทุน
ทั้ ง นี้ ห ากเอกสารไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น จะแจ้ ง ให้ ผู ้ ข อรั บ ทุ น ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ข
และเสนอมาอีกครัง้ หนึง่ หากผูข้ อรับการสนับสนุนทุนไม่เสนอกลับมาภายใน 15 วันท�ำการ
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแจ้ง จะถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจากส�ำนักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอีกต่อไป
2. ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ท�ำหน้าที่ พิจารณากลัน่ กรองโครงการจะพิจารณาโครงการ
ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3. คณะอนุ ก รรมการกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ด้ า นพั ฒ นา
แผนงานวิชาการ ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรเงินกองทุน พิจารณารายละเอียดกิจกรรม
และงบประมาณของโครงการ
4. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พิจารณาโครงการ
4.1 กรณีโครงการได้รับการอนุมัติให้ผู้ขอรับทุนจัดท�ำ  (ร่าง) แบบสัญญา
รั บ ทุ น ตามแนวทางที่ ก องทุ น ก� ำ หนด และส่ ง ให้ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารกองทุ น
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (ประมาณ 15 วันท�ำการ
ก่ อ นวั น ลงนามท� ำ สั ญ ญา) เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและแก้ ไ ขหรื อ มี ข ้ อ สั ง เกต
ในการปรับปรุงสัญญาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
4.2 กรณีโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะแจ้งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนทราบผล
การพิจารณาภายใน 15 วันท�ำการ นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติ
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แนวทางการพิจารณา
เกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาโครงการ

1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและกรอบการสนับสนุนทุน และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ขยายผล
หรือต่อยอดได้ มีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
2. มี ร ายละเอี ย ดครบถ้ ว น ระบุ ค วามเป็ น มาหรื อ สภาพปั ญ หาชั ด เจน
แผนกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดจากโครงการ
ได้ชัดเจนและวัดได้ แสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ต้องใช้ในการด�ำเนินโครงการ
แต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยยึดหลักการประหยัด เหมาะสมและคุ้มค่า (กองทุน
จะพิจารณาค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ)
3. หากเป็นโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูล
ที่แจ้งชัดว่า จะเพิ่มคุณค่า หรือก่อประโยชน์เพิ่มเติมจากโครงการเดิมได้ย่างไร
4. ไม่ควรเป็นโครงการในลักษณะการดูงานทั้งในและต่างประเทศ ประชุม
สัมมนา ค่าย นิทรรศการ รวมถึงโครงการที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำนักงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนรายเดือน
ลักษณะโครงการ/กิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนไม่สนับสนุน

1. หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ สนอโครงการมีประวัตดิ า่ งพร้อยในการปฏิบตั งิ าน
ไม่เป็นไป ตามข้อตกลง หรือได้สร้างความเสือ่ มเสียแก่แหล่งทุนหรือแก่บคุ คลอืน่ ๆ ในสังคม
2. โครงการมี จุ ด มุ ่ ง หมายหรื อ เกี่ ย วพั น กั บ ผลประโยชน์ ท างการเมื อ ง
อย่างแจ้งชัด
3. โครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน ให้รางวัล หรือจัดซื้อรางวัล
4. โครงการมีลักษณะธุรกิจหาก�ำไรหรือเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาก�ำไร
5. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งจัดหาครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น
การสร้างห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ การก่อสร้างอาคาร การจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6. โครงการจัดตัง้ ส�ำนักงาน หรือโครงการทีม่ เี จตนาหารายได้เข้าหน่วยงาน
เป็นหลัก
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บทที่

5

การบริหาร ติดตาม
และประเมินผลโครงการ

การจ่ายเงินสนับสนุน

หลังจากการท�ำสัญญารับทุนสนับสนุนแล้ว กองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน
โดยโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารที่ผู้รับทุนเปิดบัญชีไว้ภายใต้ชื่อบัญชี “โครงการรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพือ่ การศึกษา ชือ่ โครงการ....................................”
เป็นรายงวด ตามที่ก�ำหนดในสัญญารับทุนสนับสนุน
ผูร้ บั ทุนต้องรายงานผลการใช้จา่ ยเงินทุนเป็นรายงวดและเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
ตามแบบรายงาน ที่กองทุนก�ำหนด
ผูร้ บั ทุนต้องควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุน
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจัดเตรียมหลักฐานทางบัญชี การใช้จ่าย
เงินทุนมอบให้ส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ครบถ้วน
และถูกต้องประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง หากไม่ครบถ้วนถูกต้องจะไม่ได้รับการเบิกจ่าย
ในงวดนั้นๆ
หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือ พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการด�ำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้ทุนภายในวันที่กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก�ำหนด
การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ

ผูร้ บั ทุนต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านและการใช้จา่ ยเงินทุนทีไ่ ด้รบั สนับสนุน
จากกองทุน ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กองทุนก�ำหนด หรือที่ก�ำหนดในสัญญา
รับทุน
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ผู้รับทุนต้องด�ำเนินงานให้โครงการส�ำเร็จได้ตามความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน
ในกรณีที่เกิด อุปสรรคจนไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อไปได้ด้วยเหตุประการใดก็ดี
ผูร้ บั ทุนต้องรีบแจ้งให้กองทุนทราบโดยทันที เพือ่ พิจารณาหาทางแก้ไขหรือให้ดำ� เนินการใดๆ
ตามที่กองทุนจะเห็นสมควร
ในกรณีทผี่ รู้ บั ทุนไม่ดำ� เนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือด�ำเนินการ
ไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น สามารถระงั บ การจ่ า ยเงิ น งวดไว้ ก ่ อ น
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อด�ำเนินการบอกเลิกสัญญาต่อไป
ในกรณีทผี่ รู้ บั ทุนขอแก้ไขปรับปรุงโครงการ หากการแก้ไขปรับปรุงโครงการ
ไม่มีผลกระทบ ต่อสาระส�ำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส�ำนักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา จะน�ำเสนอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมตั กิ ารแก้ไข
ปรับปรุงโครงการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
การบอกเลิกสัญญา

การยกเลิกโครงการ บอกเลิกสัญ ญา และเรีย กเงินกองทุนที่ ผู้รับทุนได้รับ
การสนับสนุนไปแล้วคืน สามารถด�ำเนินการได้ในกรณีต่อไปนี้
ปรากฏหลักฐานชัดว่า ผู้รับทุนละทิ้งงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เกิดอุปสรรคจนผูร้ บั ทุนไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อไปได้ แม้วา่ ผูร้ บั ทุน
ได้แจ้งให้กองทุนทราบและด�ำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขตามที่กองทุนเห็นสมควรแล้ว
แต่ ก องทุ น พิ จ ารณาเห็น ว่าไม่สามารถแก้ไ ขหรือด� ำ เนิ น การตามโครงการต่ อ ไปได้
การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนินโครงการเกิดจากความผิดของผู้รับทุน
หรือไม่นั้น ให้เป็นสิทธิของกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้เป็นที่สิ้นสุด
ผูร้ บั ทุนไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อไปได้ หรือไม่อาจท�ำให้แล้วเสร็จได้
และประสงค์ จะขอยุติการด�ำเนินงานโครงการ ซึ่งในกรณีนี้ ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา
การด�ำเนินโครงการของผูร้ บั ทุนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาทีก่ ำ� หนดตามสัญญา
ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญา
กรณีที่ผู้ขอรับทุนส่งมอบผลผลิตตามงวดงานที่ก�ำหนดไว้ในสัญญารับทุน
โดยคุณภาพของผลผลิตนัน้ ๆ ไม่เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญารับทุนหรือคณะกรรมการ
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ตรวจรับประเมินผลแล้วมีความคิดเห็นว่าผลผลิตนัน้ มีคณ
ุ ลักษณะหรือคุณภาพไม่เป็นไป
ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญารับทุน ให้ถอื ว่าผูร้ บั ทุนไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
และเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนสามารถบอกเลิกสัญญารับทุนได้
การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ผลงาน

กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงานที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งการบริหาร
จัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผลงานดังกล่าว ให้ตกเป็น
สิทธิข์ องกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่
ก่อนการลงนามในสัญญา
กองทุนอาจอนุญาตให้ผู้รับทุนน�ำผลงานที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ
ไปใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การศึ ก ษา สาธารณกุ ศ ล ผลประโยชน์ ท างราชการ หรื อ
สาธารณประโยชน์ใดๆ ที่มิได้มุ่งหมายเพื่อการค้าก�ำไรได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนก�ำหนด
ผูร้ บั ทุนจะต้องไม่นำ� ผลงานจากโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนไปเผยแพร่ ไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนในกิจกรรม เอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากกองทุนก่อน

สำ�นั ก งานเลขานุ ก ารกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาขอสงวนสิ ท ธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนที่นำ�เสนอไว้
ในคู่มือฉบับนี้
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ภาคผนวก
เอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1. แบบสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. สัญญาค�ำ้ ประกันการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
3. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา)
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งส�ำนักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553)
5. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2558 (ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) (ปรับปรุงจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554)
7. กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 (ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
8. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ทางวิชาการส�ำหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
หมายเหตุ		 เอกสารลำ�ดับที่ 3 – 8
			สามารถดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.edf.moe.go.th
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เลขที่สัญญา............ /............
สัญญารับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สัญญาฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ เมือ่ วันที.่ ...........เดือน..........................พ.ศ...............
ระหว่าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย...........................................................
......................................................................................................................................
ตามค�ำสัง่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที.่ .........................ลงวันที.่ ..........................
ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า “ผู ้ ใ ห้ ทุ น ” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ (นาย/นาง/นางสาว)
ชื่อ.............................................................นามสกุล.................................................
อยู่บ้านเลขที่..................................หมู่............................ถนน........................................
แขวง/ต�ำบล............................เขต/อ�ำเภอ.............................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์...................................................ผู้ถือบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน/บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดังปรากฏตามส�ำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
ท�ำงานในต�ำแหน่ง.............................................................................หน่วยงาน..............
.............................................สถานที่ตั้ง...........................................................................
โทรศัพท์....................................โทรสาร........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้ทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส�ำหรับการส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ผูใ้ ห้ทนุ จึงได้จดั สรรเงินทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และ/หรือ บุคคลธรรมดา และ/หรือ สถานศึกษา เป็นผูร้ บั ทุนเพือ่ ด�ำเนินการ
โครงการตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้
คู่สัญญาจึงตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูใ้ ห้ทนุ ตกลงให้ทนุ สนับสนุนโครงการ.....................................................
ตามรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขตามแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน
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สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
นับแต่วนั ที.่ .......เดือน......................พ.ศ........ถึงวันที.่ ..........เดือน...................พ.ศ..............
เป็นเงินจ�ำนวน...............................บาท (.......................................................................)
ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้รับทุน
เปิดบัญชีไว้ ภายใต้ ชื่อบัญชี “โครงการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา ชือ่ โครงการ.................................................................................................”
ธนาคาร...................................สาขา..............................ประเภทบัญชี..........................
บัญชีเลขที่........................จ�ำนวน............(....................) งวด ดังนี้
			 งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของทุนสนับสนุน หลังจากผู้รับทุน
ลงนามในสัญญา และส่งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการอย่างละเอียด
			 งวดที่....... ร้อยละ........ (..............) ของทุนสนับสนุน หลังจากที่ได้
ด�ำเนินงานโครงการ โดยมีเนื้องาน ดังนี้..……………..........................................................
............................................................................. โดยผู้รับทุนต้องส่งมอบแบบสรุป
ผลการปฏิบตั งิ านรายงวดและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทัง้ ในรูปแบบเอกสาร
จ�ำนวน......... (............) ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงใน CD-ROM
จ�ำนวน ๑ (หนึง่ ) ชุด ให้แก่ผใู้ ห้ทนุ และผูใ้ ห้ทนุ ได้ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
			 งวดที่....... ร้อยละ........ (..............) ของทุนสนับสนุน หลังจากที่ได้
ด�ำเนินงานโครงการ โดยมีเนื้องาน ดังนี้..……………..........................................................
............................................................................. โดยผู้รับทุนต้องส่งมอบแบบสรุป
ผลการปฏิบตั งิ านรายงวดและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทัง้ ในรูปแบบเอกสาร
จ�ำนวน......... (............) ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงใน CD-ROM
จ�ำนวน ๑ (หนึง่ ) ชุด ให้แก่ผใู้ ห้ทนุ และผูใ้ ห้ทนุ ได้ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
			 งวดที่....... ร้อยละ........ (..............) ของทุนสนับสนุน หลังจากที่ได้
ด�ำเนินงานโครงการ โดยมีเนื้องาน ดังนี้..……………..........................................................
............................................................................. โดยผู้รับทุนต้องส่งมอบแบบสรุป
ผลการปฏิบตั งิ านรายงวดและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ทัง้ ในรูปแบบเอกสาร
จ�ำนวน......... (............) ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงใน CD-ROM
19

จ�ำนวน ๑ (หนึง่ ) ชุด ให้แก่ผใู้ ห้ทนุ และผูใ้ ห้ทนุ ได้ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
			 งวดสุดท้าย ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของทุนสนับสนุน หลังจากผูร้ บั ทุน
น�ำส่งแบบรายงานผล การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ.............................................
รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ ผลงานและ/หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จาก
การด�ำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) และแบบสรุปการใช้จา่ ยเงิน ทีไ่ ด้รบั จากกองทุน ต่อผูใ้ ห้ทนุ
และผู้ให้ทุนได้ประเมินและให้ความเห็นชอบในรายงาน ผลงาน และ/หรือต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด�ำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ให้ทุนไม่เห็นชอบกับแบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายงวด
หรือรายงานความก้าวหน้าของโครงการ หรือรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์
และ/หรือผลงาน หรือต้นฉบับผลิตภัณฑ์ ที่ได้จาก การด�ำเนินงานโครงการ (ถ้ามี) หรือ
แบบสรุปการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากกองทุน หรือเอกสารที่ได้รับจากผู้รับทุน ในงวดใดๆ
ผู้ให้ทุนจะแจ้ง และ/หรือให้ค�ำแนะน�ำตามความเหมาะสมแก่ผู้รับทุนเป็นหนังสือ
เพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนด�ำเนินการแก้ไขด้วยค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ทุนให้แล้วเสร็จภายใน.......(.......) วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน
ในการให้ทุนตามสัญญานี้ หากมีเหตุจ�ำเป็นหรือเหตุอันสมควร ผู้ให้ทุน
สงวนสิทธิที่จะปรับลดวงเงิน หรือยุติการสนับสนุน หรือให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม
หากมีเงินเหลือเมือ่ สิน้ สุดโครงการ ผูร้ บั ทุนจะต้องคืนเงินทีเ่ หลือ พร้อมทัง้
ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการตามโครงการให้แก่ผใู้ ห้ทนุ ภายใน ..........(.............) วัน
นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ
ข้อ ๓ ผูร้ บั ทุนต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่แนบท้ายสัญญานี้ และต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
หลักเกณฑ์ของผูใ้ ห้ทนุ ทีเ่ กีย่ วกับการให้เงินทุนเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
การวิจยั การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ซึง่ ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะท�ำสัญญานี้
และทีจ่ ะมีผลบังคับ ใช้ในภายหน้าและให้ถอื ว่า กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด
หลักเกณฑ์ของผู้ให้ทุนดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้
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ข้อ ๔ ผู้รับทุนต้องด�ำเนินงานโครงการให้เสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ของโครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร และตามแผนการใช้จา่ ยเงินภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ทัง้ นี้ ผูร้ บั ทุนต้องเป็นผูด้ ำ� เนินโครงการด้วยตนเอง และจะต้องไม่นำ� งานในโครงการทัง้ หมด
หรือบางส่วนไปให้ผู้อื่นด�ำเนินการแทน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากผูใ้ ห้ทนุ โดยผ่านการพิจารณาอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาก่อน
ข้อ ๕ ผูร้ บั ทุนต้องด�ำเนินงานให้โครงการส�ำเร็จได้ตามความมุง่ หมายของผูใ้ ห้ทนุ
ในกรณีที่เกิดอุปสรรคจนไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อไปได้ด้วยเหตุประการใดก็ดี
ผูร้ บั ทุนต้องรีบแจ้งให้ผใู้ ห้ทนุ ทราบโดยทันที เพือ่ พิจารณาหาทางแก้ไขหรือให้ดำ� เนินการ
ใดๆ ตามที่ผู้ให้ทุนจะเห็นสมควร
ในกรณีที่เกิดอุปสรรคดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่สามารถแก้ไข หรือด�ำเนินการตามโครงการต่อไปได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้หากผู้ให้ทุนเห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้รับทุน
ผูร้ บั ทุนจะต้องคืนเงินทุนเฉพาะส่วนทีเ่ หลือจากการด�ำเนินการทีไ่ ด้รบั ไปในแต่ละงวดนัน้
ให้แก่ผใู้ ห้ทนุ ภายใน.......(.............) วัน นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้ทนุ บอกเลิกสัญญา แต่หากผูใ้ ห้ทนุ
เห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรคนัน้ เกิดขึน้ จากความผิดของผูร้ บั ทุน ผูร้ บั ทุนจะต้องคืนเงินทุน
ทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน..........(...................) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้ทุน
บอกเลิกสัญญา
การวินิจฉัยว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการด�ำเนินโครงการดังกล่าวในวรรคสอง
เกิดจากความผิด ของผู้รับทุนหรือไม่นั้น ให้เป็นสิทธิของผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและ
ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๖ รายชื่อของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ และรายละเอียดของ
โครงการตามที่ปรากฏ ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับทุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
นอกจากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ ๗ ผูร้ บั ทุนอาจขอแก้ไขปรับปรุงโครงการ โดยไม่มผี ลกระทบต่อสาระส�ำคัญ
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ ๘ ผู้ให้ทุนจะไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการได้
ด�ำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้อ ๙ ผูร้ บั ทุนต้องควบคุมการใช้เงินทุนอย่างประหยัดรอบคอบ และจัดเตรียม
หลักฐานทางบัญชี การใช้จ่ายเงินทุนเพื่อให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส หรือน�ำส่ง
ผู้ให้ทุนตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
ข้อ ๑๐ ผูใ้ ห้ทนุ สามารถติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ รวมทัง้
ตรวจสอบหลักฐานการด�ำเนินงานโครงการได้ทุกระยะ
ในกรณี ที่ ผ ลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล ระบุ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความล้มเหลว ผู้ให้ทุนสามารถยกเลิกโครงการได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับทุนมีความจ�ำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างท�ำวัสดุที่มีราคา
เกินกว่า............บาท (...................................) หรือครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ใช้สำ� หรับการด�ำเนินงาน
โครงการตามสั ญ ญานี้ ผู ้ รั บ ทุ น จะต้ อ งส่ ง ใบเสนอราคาการจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ า งและ
รายละเอียดของสิง่ ของดังกล่าวพร้อมเหตุผลและความจ�ำเป็น เป็นหนังสือเพือ่ ให้ผใู้ ห้ทนุ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง แล้วจึงจะด�ำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้
ในกรณีสิ่งของดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นครุภัณฑ์ เมื่อได้จัดซื้อหรือ
จัดจ้างเสร็จแล้วผู้รับทุนต้องระบุข้อความไว้ที่ครุภัณฑ์ดังกล่าวทุกรายการว่า “จัดหา
โดยทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ระบุปีที่จัดหา)” พร้อมทั้ง
มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏให้เห็นชัดเจน และให้ครุภัณฑ์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ผูร้ บั ทุนต้องจัดการท�ำประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองความสูญหายหรือเสียหาย
ส�ำหรับครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการด�ำเนินงานโครงการตามที่ผู้ให้ทุนก�ำหนด โดยผู้รับทุน
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยและระบุให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้รับประโยชน์ เว้นแต่
คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ผู้รับทุนต้องใช้และบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อ
หรือจัดจ้างจากผู้ให้ทุนให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้การได้อยู่เสมอ โดยผู้รับทุนยินยอม
ให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทุกโอกาส
โดยไม่จำ� เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผูร้ บั ทุนต้องจัดท�ำบัญชีแสดงรายการครุภณ
ั ฑ์
ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้จัดซือ้ หรือจัดจ้างยื่นต่อผูใ้ ห้ทนุ ภายใน ๓ (สาม) เดือนหลังจากสัญญา
สิ้นสุดลง
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หากครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งานโครงการเสี ย หายหรื อ สู ญ หาย
โดยเหตุทผี่ รู้ บั ทุนต้องรับผิดชอบ ผูร้ บั ทุนจะต้องจัดการซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้
หรือจัดหาครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนเพิกเฉย
ผูใ้ ห้ทนุ มีสทิ ธิทจี่ ะด�ำเนินการซ่อมแซมเองหรือจัดหาครุภณ
ั ฑ์ใหม่มาทดแทน โดยค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการดังกล่าว ผู้ให้ทุนจะหักจากเงินอุดหนุนซึ่งผู้รับทุนมีสิทธิเบิก
ในงวดถัดไปหรือเรียกให้ผู้รับทุนจ่ายคืนแก่ผู้ให้ทุนก็ได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับทุนละทิ้งงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
โดยไม่ชี้แจงเหตุผล ที่เหมาะสมเป็นหนังสือ ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ
โดยจะก� ำ หนดระยะเวลาพอสมควร เพื่ อ ให้ ผู ้ รั บ ทุ น ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญา
หากผูร้ บั ทุนไม่ปฏิบตั ติ ามภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดดังกล่าว ผูใ้ ห้ทนุ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที ในกรณีดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่
ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนครุภัณฑ์ตามที่ผู้ให้ทุน
เห็นสมควรภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากผูใ้ ห้ทนุ หากพ้นก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนมิได้ด�ำเนินการคืนเงินทุนรวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินทุน
ตลอดจนครุภณ
ั ฑ์ให้แก่ผใู้ ห้ทนุ ผูร้ บั ทุนจะต้องช�ำระค่าปรับให้แก่ผใู้ ห้ทนุ เป็นจ�ำนวนเงิน
วันละ..............บาท (........................) จนกว่าจะได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในกรณี
เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนอีกด้วย
ในกรณีผรู้ บั ทุนไม่สามารถด�ำเนินงานโครงการต่อไปได้ หรือไม่อาจท�ำให้
แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอยุติการด�ำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน ผู้รับทุนต้อง
ยื่นค�ำร้องต่อผู้ให้ทุน และถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญาและต้องด�ำเนินการรวมทั้งรับผิด
ตามความในวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีผใู้ ห้ทนุ พิจารณาเห็นว่าการด�ำเนินโครงการของผูร้ บั ทุนจะล่าช้า
เกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานเกินกว่าระยะเวลาตามที่
ผู้รับทุนได้ก�ำหนดไว้ในโครงการจนเป็นเหตุให้โครงการของผู้รับทุนจะไม่เป็นประโยชน์
กับผู้ให้ทุนอีกต่อไป ผู้ให้ทุนมีสิทธิจะระงับการจ่ายเงินและบอกเลิกสัญญาตามวิธีการ
ที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องด�ำเนินการและรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย
กรณีตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ผู้ให้ทุนมีสิทธิบันทึก
ประวัติการรับทุนในฐานะที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้การสนับสนุนอีกต่อไป
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ข้อ ๑๓ กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผลงาน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานภายใต้โครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผลงานดังกล่าว ให้ตกเป็นสิทธิข์ องกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก่อนลงนาม ในสัญญานี้
ทั้งนี้ ผู้ให้ทุน โดยคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา อาจอนุญาตให้ผู้รับทุนน�ำผลงานที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการไปใช้
ประโยชน์เพือ่ การศึกษา สาธารณกุศล ผลประโยชน์ทางราชการ หรือสาธารณประโยชน์ใดๆ
ที่มิได้มุ่งหมายเพื่อการค้าก�ำไรได้
ผูร้ บั ทุนจะน�ำผลงานทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ใดๆ
ทีม่ งุ่ หมายเพือ่ การค้าก�ำไรไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจากผูใ้ ห้ทนุ โดยผ่าน
การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๑๔ ผู ้ รั บ ทุ น จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบแต่ โ ดยล� ำ พั ง ต่ อ การละเมิ ด บทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายอื่นใด หรือ สิทธิใดๆ ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ซึ่งผู้รับทุนน�ำมาใช้ปฏิบัติในการด�ำเนินงานโครงการในสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๑๕ ผู ้ รั บ ทุ น จะต้ อ งไม่ น� ำ ผลงานจากโครงการที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ตามสั ญ ญานี้
ไปเผยแพร่ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกิจกรรม เอกสาร หรือสิง่ ตีพมิ พ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน และเมื่อได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ผู้รับทุนจะต้อง
ระบุขอ้ ความว่า “ได้รบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา” ด้วยทุกครัง้
ข้อ ๑๖ ผูร้ บั ทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับผูใ้ ห้ทนุ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด�ำเนินงานโครงการ
ข้อ ๑๗ ในกรณีทมี่ ผี รู้ ว่ มโครงการหลายคน ผูร้ บั ทุนจะต้องเป็นผูต้ รวจสอบดูแล
ผู้ร่วมโครงการทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ทุน
อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๘ ผูร้ บั ทุนต้องด�ำเนินงานตามรายละเอียดโครงการทีแ่ นบ และต้องปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียด และเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนที่แนบท้ายโครงการทุกข้อ โดยถือว่า
เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย หากข้อความใด
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
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บังคับ และในกรณีที่ข้อความในสัญญาหรือในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง
ให้ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อ ๑๙ หากมีคา่ ภาษีอากร หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ จากการได้รบั เงินทุน
ตามสัญญานี้ หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีเ่ รียกเก็บโดยหน่วยงานราชการ ให้ผรู้ บั ทุนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
แต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินทุนภายใต้สัญญานี้
ข้อ ๒๐ ในขณะท�ำสัญญานี้ ผูร้ บั ทุนได้จดั ให้ (ชือ่ บุคคล)..........................................
ท�ำสัญญาค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วยแล้ว และในกรณีที่ผู้ค�้ำประกันตาย
ล้มละลาย หรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค�้ำประกัน ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มี
ผูค้ ำ�้ ประกันรายใหม่มาท�ำสัญญาค�ำ้ ประกันแทน ภายในก�ำหนด..............(.................) วัน
นับแต่วันที่ผู้ค�้ำประกันถึงแก่ความตาย หรือล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้ง
จากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค�้ำประกัน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มีผู้ค�้ำประกันรายใหม่
ภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
สัญญานี้ท�ำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน โดยผูใ้ ห้ทนุ
ผู้รับทุน และส�ำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ต่างเก็บไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ให้ทุน
(...............................................)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/
ผู้ที่รับมอบอ�ำนาจ

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

(ลงชื่อ)..............................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน (ลงชื่อ)..............................พยานฝ่ายผู้รับทุน
(...............................................)
(...................................................)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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สัญญาค�้ำประกัน
การรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ท�ำที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ .........เดือน.................พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................
อายุ.............ปี สัญชาติ............อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่........ตรอก/ซอย........................
ถนน.......................ต�ำบล/แขวง......................................อ�ำเภอ/เขต..............................
จังหวัด.................รหัสไปรษณีย.์ ..........โทรศัพท์.........................โทรสาร...........................
โทรศัพท์เคลือ่ นที.่ ............................อาชีพ....................................ต�ำแหน่ง.......................
สถานที่ประกอบอาชีพ…………....….………........................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................
ต�ำบล/แขวง…………...........................................อ�ำเภอ/เขต............................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์................................โทรสาร............................
ผู้ถือบัตรประจ�ำตัวประชาชน/บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังปรากฏตามส�ำเนา
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค�้ำประกัน” ตกลงท�ำสัญญา
ค�้ำประกันไว้ให้แก่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผูร้ บั ทุน” ได้ทำ� สัญญารับทุนสนับสนุนตามโครงการ.........................................................
........................................................................................................................................
กับส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสัญญาเลขที่.....................ลงวันที่...............
เดือน.......................พ.ศ. ............ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “สัญญารับทุน” ดังปรากฏ
ตามส�ำเนาเอกสารแนบท้ายสัญญา นั้น ผู้ค�้ำประกันทราบและเข้าใจข้อความในสัญญา
ดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว
ข้อ 2 ผู้ค�้ำประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค�้ำประกันผู้รับทุนต่อส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ท�ำสัญญารับทุนเป็นต้นไปจนถึงวันที่ผู้รับทุนได้รับ
เงินทุนงวดสุดท้ายตามสัญญารับทุนแล้ว กล่าวคือ หากผูร้ บั ทุนปฏิบตั ผิ ดิ สัญญารับทุนไม่วา่
ข้อหนึง่ ข้อใดด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่สำ� นักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26

เมื่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค�้ำประกันทราบถึง
การผิดนัดช�ำระหนีข้ องผูร้ บั ทุนภายในก�ำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ รู้ บั ทุนได้ผดิ นัดช�ำระหนี้
ผูค้ ำ�้ ประกันยินยอมทีจ่ ะชดใช้เงินให้แก่สำ� นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามข้อผูกพัน
ที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค�้ำประกัน
จ�ำนวน..............................บาท (..................................................................................)
ในกรณีทสี่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมิได้ มีหนังสือบอกกล่าวภายในก�ำหนดเวลา
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น หลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิ ด เฉพาะในดอกเบี้ ย
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนัน้ บรรดาทีเ่ กิดขึน้
ภายหลังจาก พ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเท่านั้น
ข้อ 3 ในกรณีทสี่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ�ำนวนเงิน
ในการช� ำ ระหนี้ ต ามสั ญ ญารั บ ทุ น ให้ แ ก่ ผู ้ รั บ ทุ น โดยได้ แ จ้ ง ให้ ผู ้ ค�้ ำ ประกั น ทราบ
และผูค้ ำ�้ ประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ�ำนวนเงินในการช�ำระหนีน้ นั้
ให้ถือว่าผู้ค�้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ�ำนวนเงิน ในการช�ำระหนี้
ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลือ้ งความรับผิดของผูค้ ำ�้ ประกัน และจะรับผิดในฐานะผูค้ ำ�้ ประกัน
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช�ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี)
ครบเต็มจ�ำนวน
ในกรณีการท�ำข้อตกลงการขยายระยะเวลาช�ำระหนี้ที่ท�ำขึ้นภายหลังที่ผู้รับทุน
ผิดนัดช�ำระหนี้แล้ว ไม่ให้ถือว่าเป็นการผ่อนเวลา และผู้ค�้ำประกันย่อมไม่หลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญานี้
ข้อ 4 การส่งหนังสือบอกกล่าว หรือทวงถาม หรือการส่งเอกสารใด ๆ ถึงผูค้ ำ�้ ประกัน
ถ้าได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ค�้ำประกันตามที่ปรากฏในสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งถึง
ผู ้ ค�้ ำ ประกั น โดยชอบ โดยถื อ ว่ า ที่ อ ยู ่ ดั ง กล่ า ว เป็ น ภู มิ ล� ำ เนาของผู ้ ค�้ ำ ประกั น และ
ผูค้ ำ�้ ประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว ไม่วา่ จะมีผรู้ บั ไว้หรือไม่
หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม
หากผู้ค�้ำประกันเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ปรากฏในสัญญานี้ ผู้ค้�ำประกันจะต้อง
มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การละเลยไม่แจ้ง
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูด่ งั กล่าว หากส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สง่ หนังสือบอกกล่าว
หรือทวงถาม หรือเอกสารใดๆ ไปยังผู้ค้�ำประกันตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือ
เสมือนว่าผู้ค�้ำประกันได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้ว
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ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจาก
ภาระผูกพันใดๆ อันท�ำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค�้ำประกันไว้ต่อ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี.้ ............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ข้อ 6 ผู้ค�้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค�้ำประกันตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนและตกลง
ผู ก พั น และรั บ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญานี้ ต ลอดไปจนกว่ า ผู ้ รั บ ทุ น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ในสัญญารับทุนถูกต้องแล้ว หรือจนกว่าจะได้มกี ารชดใช้เงินตามสัญญารับทุนครบถ้วนเต็ม
ตามจ�ำนวนแล้ว
ผู้ค�้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ..........................................................ผู้ค�้ำประกัน
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(…….................................................)
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คำ�ยินยอมของคู่สมรส

ข้าพเจ้า....................................เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน..............................
เป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค�้ำประกัน อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ต�ำบล/แขวง.............................
อ�ำเภอ/เขต.................................จังหวัด........................สัญชาติ............ ได้ทราบข้อความ
ในสัญญาค�้ำประกันแล้ว ยินยอมให้ผู้ค�้ำประกันท�ำสัญญาค�้ำประกันฉบับนี้ได้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความยินยอม
                                                 (....................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(…........................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(….......................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสในขณะท�ำสัญญาค�้ำประกันฉบับนี้
ลงชื่อ............................................................ผู้ค�้ำประกัน
                                                 (...........................................................)
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