สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับที่ ................
ประเภทวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้รับทุน
กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(ประเภทวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและ
ท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560)
ทําที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ ………. เดือน ...………...………. พ.ศ.............
สัญญานี้ทําขึ้น ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอ
เมื อง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภั ฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญ ญา
เคณาภู มิ ตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการสถาบั นวิจั ยและพั ฒนา ที่ ได้ รับมอบจากอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
มหาสารคาม ซึ่งสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” กับ............................................................................. สังกัดสาขา
.................................................................... คณะ/หน่วยงาน ........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในสัญญามี
ข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัย แก่ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนในโครงการอุดหนุน
การวิจัย เพื่อทําการวิจัย เรื่อง ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ใ นสั ญ ญานี้ จ ะเรี ย กว่ า “โครงการวิ จั ย ” ในวงเงิ น .............................................. บาท
( ........................................................................................ ) โดยมีระยะเวลาดําเนินการของโครงการวิจัย
นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จนถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
ข้ อ 2. ผู้ ใ ห้ ทุ น ตกลงให้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย แก่ ผู้ รั บ ทุ น เป็ น งวดๆ ตามกํ า หนดเวลา
และเงื่อนไขตามระเบียบต่างๆ ของผู้ให้ทุน โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนร้อยละ 50 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ....................... บาท
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้ทําสัญญากับผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว
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งวดที่ 2 จํานวนร้อยละ 40 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ....................... บาท
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้ภายหลังจากการรายงานความก้าวหน้าเสร็จสิ้น
งวดที่ 3 จํานวนร้อยละ 10 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ......................... บาท
( ...................................................................... ) จะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับทุนได้ส่งรูปเล่มรายงานการวิจัย
สมบูรณ์ จํานวน 2 เล่ม ซีดีบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ .doc จํานวน 1 แผ่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล TCI หรือวารสารที่ ก.พ.ร. และ สมศ. ให้การยอมรับ หรือการนําเสนอ
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/หรือนานาชาติ
ข้อ 3. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญา เพื่อดําเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้อย่างประหยัดเหมาะสมตามระเบียบ
การเงิน บัญ ชี และพัสดุของโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมที่ จะให้มี การตรวจสอบได้ตามที่ผู้ให้ทุ นเห็น สมควร และกรณี ที่เกิดปัญ หาซึ่งต้ อง
พิจารณาว่าการใช้เงิน เพื่อดําเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 4. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องดําเนินงานตามโครงการในทันที นับตั้งแต่วันลงนามใน
สัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอก
เลิกสัญญา
ข้อ 5. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องดําเนินการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้เสร็จ ได้ผล
ตามความมุ่งหมายของการวิจัย หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทําการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี หรือมีความ
จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน และวิธีการใดๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือ
ทันที เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องรับผิดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย
ข้อ 7. ผู้รับทุน ต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ให้ทุนมอบหมาย เข้าไปใน
สถานที่ทําการของผู้รับทุน หรือสถานที่ทําการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลการวิจัย
ตามโครงการได้
ข้อ 8. ผู้ให้ทุน และผู้รับทุน ตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการที่
ผู้ให้ทุนกําหนด ทั้งในระหว่างดําเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือ เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้อง
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ
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ข้อ 9. เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ผู้รับทุนจักต้องส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายได้ประเมินและให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงจะจัดทํารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 2 เล่ม พร้อมแผ่นซีดี 1 แผ่น และส่งเอกสารตามแบบ
เสนอโครงการวิจัยของแต่ละโครงการ
ข้อ 10. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน ต้องเปิดเผยผลการวิจัยทั้งหมดต่อผู้ให้ทุน จะต้องให้ความ
ร่วมมือกับผู้ให้ทุนในการเปิดเผยผลงานวิจัยทั้งหมด เพื่อโฆษณาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นหนังสืออย่างอื่น
ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการวิจัยในการสัมมนา การบรรยาย การเรียน
การสอน การอบรม หรือการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าในสิ่งพิมพ์หรือสื่อใด ผู้รับทุนจะต้องกล่าวอ้างหรือระบุ
ข้อความด้วยว่า “โครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 11. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนต้องให้รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้
ทุนการวิจัยตามแบบ TOR แนบท้ายสัญญาการรับทุน
ข้อ 12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดจากโครงการวิจัยตามสัญญานั้นเป็นสิทธิร่วมกัน
ของผู้ให้ทุน ผู้รับทุน และคณะนักวิจัย โดยผู้รับทุนและคณะนักวิจัยยินยอมมอบอํานาจให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้ทํา
นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในผลงานวิจัยแต่ผู้เดียว และผู้ให้ทุนตกลงแบ่งผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากทรัพย์สินทางปัญญานั้น ให้แก่ผู้รับทุน และคณะวิจัย รวมร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของผลประโยชน์ที่ได้รับ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดําเนินการแล้ว
ในกรณีที่จะต้องดําเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการโอน
สิทธิในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับทุนต้องให้ข้อมูลผลการวิจัยแก่ผู้ให้ทุน และจะเปิดเผยผลการวิจัยไม่ได้
จนกว่าจะได้จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหรือจดลิขสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 13. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากเกิด
การละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับ
ทุนนํามาใช้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ข้อ 14. ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมด หรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ให้ทุนพิจารณา
เห็นว่าผู้รับทุน และหัวหน้าโครงการวิจัย มิได้ปฏิบัติงานด้วยความชํานาญ หรือเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึง
คาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่า
ควรยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
60 (หกสิบ) วัน
ข้อ 15. กรณี ผู้ให้ ทุ นเห็ นว่าผู้ รับทุน มิได้ป ฏิบัติตามสัญ ญานี้ ในกรณี เช่ นนี้ผู้รับ ทุ นจะต้องมี
หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล และถ้าผู้รับทุนมิได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
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สัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
ข้อ 16. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน
หรือพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถทําการวิจัย
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดแห่งสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับงานตามโครงการชั่วคราว และ
ผู้ รั บ ทุ น มี สิ ท ธิ ข ยายเวลาได้ โดยให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ใ ห้ ทุ น ที่ จ ะพิ จ ารณ าตามเห็ น สมควร
ข้อ 17. เอกสารแนบท้ายให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ถือว่าข้อความในสัญญา และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดแย้งกันเอง
หรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อ 18. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกการ
สนับสนุนทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดทํารายงาน สรุปผลงานที่ได้ดําเนินงานที่ได้ดําเนินการแล้วจนเป็นที่น่า
พอใจของผู้ ใ ห้ ทุ น มิ ฉ ะนั้ น ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งชดใช้ เงิ น ทุ น ในส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ ไปแล้ ว ทั้ ง หมดคื น แก่ ผู้ ใ ห้ ทุ น
สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ………….......….……………............... ผู้ให้ทุน
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูม)ิ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.................................................

(ลงชื่อ) ………………………....…………… ผูร้ ับทุน
(..................................................)
หัวหน้าโครงการวิจัย
.................................................

(ลงชื่อ) ……………….......…..……........… พยานผู้ให้ทุน
(..................................................)
พยาน
.................................................

(ลงชื่อ) …………….........…….…….....….. พยานผู้รับทุน
(..................................................)
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย
.................................................

หมายเหตุ :
1. วันสิ้นสุดสัญญา 30 กันยายน พ.ศ.2561
2. เอกสารแนบสัญญา ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)
- สําเนาหน้าปกบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยห้าแยก ม.มหาสารคาม (พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง)

