ตัวอย่ าง วิธีการกรอกสัญญารับทุน โดยหัวหน้ าวิจยั จัดพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจงให้ อยู่ใน 2 หน้ าเท่ านั้น
สั ญญาเลขที่............../2561

มรส. 81

***ต้องมีนะคะ***
รู ปถ่ายหัวหน้าโครงการ
ขนาด 1 หรื อ 1.5 นิ้ว
(ขาว-ดา / สี )
เอกสารสัญญาทุนนั้น
จัดพิมพ์ให้อยูใ่ น 2 หน้าเท่านั้น

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภท 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั องค์ ความรู้
ทาที่ มหาวิทยาลัยรังสิ ต 52/347 หมูท่ ี่ 7 ตาบลหลักหก
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. ................

สัญ ญาฉบับ นี้ ท าขึ้ น ระหว่าง ..................................................................... อายุ................ ปี ตาแหน่ ง.......................................
อยู่บา้ นเลขที่ .............................. ถนน........................................... แขวง......................................... เขต...............................................
จังหวัด...................................... เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า
“ผูร้ ับทุน” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร ตาแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน อธิ การบดี
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 52/347 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลหลักหก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ทุน” อีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญากันมีขอ้ ความดังนี้
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
“ผูใ้ ห้ทนุ ” ตกลงให้ทุน และ “ผูร้ ับทุน” ตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท 1 สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั องค์ความรู ้ ประจาปี
พ.ศ. 2561 เพื่อทาการวิจยั เรื่ อง
(ภาษาไทย) .............................................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................................................................................
ข้ อ 2. เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
2.1 เอกสารหมายเลข 1 เอกสารข้อเสนอโครงการวิจยั เรื่ อง.......................................................................................................................
2.2 เอกสารหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2557
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ
ข้ อ 3. ระยะเวลาของสัญญา (ยกตัวอย่ าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสั ญญา เช่ น เริ่ม 1 มกราคม 25561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)
ทุนวิจยั มีกาหนดระยะเวลา...............เดือน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่........ เดือน..............พ.ศ. .............ถึงวันที่..........เดือน............พ.ศ. ………
ข้ อ 4. หน้ าที่ของผู้รับทุน
4.1 “ผูร้ ั บ ทุ น ” ตกลงรั บ เงิ น ทุ น อุ ดหนุ น การวิ จยั จาก “ผูใ้ ห้ ทุ น ” ตามที่ จ่ายจริ ง ในวงเงิ น จานวน ......................................... บาท
(..........................................................................)
าการเบิ
จ่ายเงิ
นทุน่มเป็
ญายืฉะนั
มเงิ้ นนจะต้
ทุนอวิงระบุ
จยั ของมหาวิ
ทยาลั
เช่น งบอนุโดยจะท
มตั ิ 100,000
บาท กขอให้
บวกเพิ
เพื่อนงวดๆ
QA อีก ตามสั
50,000ญบาท
เป็ น 150,000
บาทยรังสิ ต
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิแต่ทเบิยาลั
สิ ต ว่าด้วย ทุาเนินนอุงานวิ
ดหนุจนยั การวิ
มหาวิทบาท
ยาลัยตามเงิ
รังสิ ตนอนุ
พ.ศ.
และประกาศ
กใช้ยจรั่างยภายในการด
ได้เพียจงยั 100,000
มตั 2548
ิ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจยั มหาวิ
ยรังสิ ต พ.ศ.
*** ทั้ทงนียาลั
QA 2557
ปี 60 ให้แจ้งยอดเงินทุนว่า 150,000 บาท ตามหน้าสัญญารับทุนนี้ ***
้ ตอนรายงาน
4.2 “ผูร้ ับทุน” ได้รับทราบและเข้าใจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจยั ของ “ผูใ้ ห้ทุน” ซึ่ งมีอยูใ่ นวันที่ทา
สัญญานี้ โดยตลอดแล้ว “ผูร้ ับทุน” ยินยอมผูกพันตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับดังกล่าวและที่จะมีข้ ึนบังคับใช้ต่อไปภายหน้า โดยจะปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่ งครัดทุกประการ
4.3 “ผูร้ ับทุน” จะทาการวิจยั ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ให้สาเร็ จได้ผลสมดังความมุ่งหมายของ “ผูใ้ ห้ทุน” โดยมีกาหนดส่ งงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ให้กบั “ผูใ้ ห้ทุน” ภายในวันที่ ...................................................... หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาการวิจยั ได้ดว้ ยประการใดก็ดี “ผูร้ ับ
ทุน” จะรายงานให้ “ผูใ้ นัห้บทจากวั
ุน” ทราบเป็
นลายลักษณ์
อกั กษรทั
้ ับทุน” จะรายงานผลการวิ
นสิ้ นสุดโครงการวิ
จยั ไปอี
3 เดืนอนทีแเพืละ
่อจัด“ผูทรารายงานฉบั
บสมบูรณ์ พร้อมเคลีจยัยร์ตรงตามเวลาและหลั
เงินทุนวิจยั ให้เสร็ จสิ้ นกเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เช่น สิ้ นสุดที่ 31 ธันวาคม 2561 ฉะนั้นต้องส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม CD ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
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4.4 “ผูร้ ับทุน ” ยินยอมปฏิบตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ว่าด้วยการเบิ กจ่ายเงิ นและการส่ งใบสาคัญ โดย “ผูร้ ับทุน” จะใช้เงิ นทุนอย่าง
ประหยัดมีประสิ ทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ในกรณี ที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้รับอนุมตั ิ “ผูร้ ับทุน” ตกลงรับผิดชอบเองทั้งสิ้ น หากยังมี
เงินที่เบิกจ่ายไปแล้วคงเหลือจานวนเท่าใด “ผูร้ ับทุน” ตกลงคืนให้กบั “ผูใ้ ห้ทุน” ทั้งหมด
4.5 “ผูร้ ับทุน ” รับรองว่าทุก 3 (สาม) เดือ น นับแต่วนั ที่ ทาสัญญาขอรับทุนเป็ นต้นไป จะส่ งรายงานความก้าวหน้าการวิจยั และส่ ง
รายงานสรุ ปผลเมื่อสิ้ นปี ของการได้รับทุนแม้วา่ การวิจยั นั้นจะยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ และเมื่อทาการวิจยั เสร็ จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดแล้ว
จะส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ “ผูใ้ ห้ทุน” กาหนด
4.6 “ผูร้ ับทุน” ต้องนาเสนอผลงานวิจยั ส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดประเภทบรรยายในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต หรื องาน
ประชุมวิชาการอื่นๆ ที่จดั ขึ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของ “ผูใ้ ห้ทุน”
4.7 ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของโครงการ ในสิ่ งพิมพ์ใดหรื อสื่ อใดในแต่ละครั้ง “ผูร้ ับทุน”จะต้องระบุขอ้ ความ
ว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต” ทั้งนี้ให้ส่งสาเนาของสิ่ งที่ได้เผยแพร่ น้ นั ให้ “ผูใ้ ห้ทุน” จานวน 1 (หนึ่ง) ชุดด้วย
ข้ อ 5. กรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์ สินทางปัญญาและความรับผิดชอบ
5.1 สิ ทธิความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาในผลงานวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ครั้งนี้ให้เป็ นสิ ทธิร่วมกัน ของ “ผูใ้ ห้ทุน” และ
“ผูร้ ับทุน” ทั้งสองฝ่ าย
5.2 กรรมสิ ทธิ์ ในเอกสารและผลงานใดๆ ที่ “ผูร้ ับทุน” จัดทาขึ้นในโครงการและส่ งมอบให้กบั “ผูใ้ ห้ทุน”ได้ตกเป็ นของ “ผูใ้ ห้ทุน”
ตั้งแต่วนั ที่ส่งมอบ
5.3 ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารหรื อการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจยั ข้างต้น ในสิ่ งพิมพ์ใดหรื อสื่ อใด “ผูร้ ับทุน” ซึ่ งให้ความเห็น
ในผลงานวิจยั จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบกับผูเ้ กี่ยวข้องแต่เพียงอย่างเดียว “ผูใ้ ห้ทุน” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเห็นข้างต้นแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
5.4 กรรมสิ ทธิ์ ในวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์หรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจยั ที่จดั ซื้ อจัดจ้างในการดาเนิ นการโครงการตามสัญญานี้ รวมถึง
นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ให้กรรมสิ ทธิ์ตกเป็ นของ “ผูใ้ ห้ทุน” โดยมอบหมายให้ สถาบันวิจยั เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแล “ผูร้ ับทุน” อาจขอใช้วสั ดุ
ครุ ภณั ฑ์หรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ขา้ งต้นได้ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจยั
ข้ อ 6. การบอกเลิกสั ญญาและชดใช้ ทุน
หาก “ผูร้ ับทุน” ประพฤติผดิ สัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรื อไม่อาจทาการวิจยั ให้ลุล่วงตลอดไปตามโครงการวิจยั ที่ได้รับการจัดสรร
เงินทุนอุดหนุน และ “ผูใ้ ห้ทุน” พิจารณาแล้วไม่มีเหตุอนั สมควร “ผูใ้ ห้ทุน” มีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญานี้ ได้ทนั ที โดย “ผูร้ ับทุน”ยินยอมคืนเงินที่
ได้รับไปแล้วทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสู งสุ ดตามกฎหมายนับแต่วนั รับทุนให้แก่ “ผูใ้ ห้ทุน” และจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใดๆ จาก
“ผูใ้ ห้ทุน” ทั้งสิ้ นทุกประการ
ข้ อ 7. การรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตาม แบบฟอร์ ม สวจ.1 สกอ.4.3
“ผูร้ ับทุน” ต้องรายงานการขอรับทุนอุดหนุน วิจยั ผ่านคณะและส่ งมายังสถาบันวิจยั โดย“ผูร้ ับทุน” ดาเนิ นการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม สวจ.1 สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา เพื่อเป็ นฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้ อ 8. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ
“ผูร้ ับทุน” ได้อ่านและทาความเข้าใจเอกสารว่าด้วยเรื่ อง “จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบตั ิ” โดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เพื่อให้“ผูร้ ับทุน”ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิในจรรยาวิชาชีพที่เป็ นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพวิจยั แล้ว
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ ายได้เข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ลงนามด้วยลายมือเท่ านั้น ห้ ามสแกนไฟล์
ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับทุน
(
)
หัวหน้ าโครงการวิจัย

ลงชื่อ………………………………..…มหาวิทยาลัยรังสิ ต ผู้ให้ ทุน
(ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ…………………………………….…พยาน
(รศ.ดร.กานดา ว่ องไวลิขิต)

ลงชื่อ………………………………………....พยาน
(นายกสิ ณ จันทร์ เรือง)

ผู้อานวยการสถาบันวิจยั

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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