เลขที่ส่งการเงิน.......................................
วันที่ส่งการเงิน........................................

แบบฟอร์มขอทำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย (ยอดเงินน้อยกว่ำ 200,000 บำท)

สัญญารับทุนวิจัย 1 ชุด ประกอบไปด้วย

ข้าพเจ้า..........................................................................................ตาแหน่ง ..................................................................................
สังกัด ................................................................................................................สาขา .......................................................................................
การวิจัยเรื่อง ....................................................................................................................................................................................................
ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จานวน....................................บาท ตัวอักษร ( ............................................................................................................ )
เลขที่สญ
ั ญา .......................... ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จานวนเงินทั้งสิ้น ................................................................................................. บาท
พร้อมทั้งได้แนบเอกสารดังนี้
1. สัญญารับทุนวิจัย จำนวน 3 ชุด (เอกสารต้องเป็นตัวจริงทั้ง 3 ชุด)
 1.1 สัญญาทุนวิจัย โดยลงนามผู้รับทุนและพยานให้เรียบร้อย และติดอากรแสตมป์ในอัตรา 1000 : 1
บาท ที่หน้าที่ 1 ให้เรียบร้อย ทั้ง 3 ชุด
 1.2 สัญญาค้าประกันการรับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ทั้ง 3 ชุดให้เรียบร้อย โดยลงนามผู้ค้าประกันและพยานให้เรียบร้อย
แนบเอกสารผู้ค้าประกัน
 1.2.1 สาเนาบัตรข้าราชการผูค้ ้าประกัน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
 1.2.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้คาประกั
้
น พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
 1.3 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน โดยลงนามผู้วิจยั และนิติกรให้เรียบร้อย
 1.4 แบบสรุปโครงการวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 1.5 แบบสรุปการจ่ายเงิน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 1.6 แบบสรุปรายชื่อผู้ทางานในโครงการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 1.7 แบบแสดงการรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
หมำยเหตุ: สถาบันวิจัยและพัฒนาจะรับผิดชอบเฉพาะลายเซ็นอธิการบดีและผู้อานวยการสถาบันวิจยั
สัญญำรับทุนวิจัยให้ใช้กระดำษหน้ำเดียว ห้ำมสำเนำหน้ำหลัง และงดใช้กระดำษ Reuse
2. เอกสารเบิกเงิน จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 2.1บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 1 โดยลงวันที่ในวันเริ่มต้นสัญญา
 2.2 ใบสาคัญรับเงิน (ดังเอกสารแนบท้าย) *ส้าหรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (ทุน วช. สกอ. สกว. อื่นๆ) ให้ใส่
ยอดเงินหลังจากหักค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้วิจัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 2.4 สาเนาสัญญารับทุน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายยเหตุ: เอกสารเบิกเงินให้ใช้กระดาษหน้าเดียว ห้ามส้าเนาหน้าหลัง และงดใช้กระดาษ Reuse
3. ข้อเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ชุด
 3.1 แบบเสนอโครงการวิจยั (มรภ1ด สาหรับทุนภายใน, ว1ด. สาหรับทุน วช.)
 3.2 ส่งไฟล์ PDF และ Word มาที่ email: researchpkru@gmail.com
โดยตั้งชื่อ subject: ข้อเสนอโครงกำร (เลขที่สัญญา)

กรุณำแนบเอกสำรดังที่แจ้งให้ครบถ้วน หำกเอกสำรไม่ครบถ้วน ทำงสถำบันวิจัยฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเบิกจ่ำย

แบบฟอร์มขอทำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย (ยอดเงินมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 200,000 บำท)

สัญญารับทุนวิจัย 1 ชุด ประกอบไปด้วย

ข้าพเจ้า..........................................................................................ตาแหน่ง ..................................................................................
สังกัด ................................................................................................................สาขา .......................................................................................
การวิจัยเรื่อง ....................................................................................................................................................................................................
ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จานวน....................................บาท ตัวอักษร ( ............................................................................................................ )
เลขที่สญ
ั ญา .......................... ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จานวนเงินทั้งสิ้น ................................................................................................. บาท
พร้อมทั้งได้แนบเอกสารดังนี้
1. สัญญารับทุนวิจัย จำนวน 4 ชุด เอกสารต้องเป็นตัวจริงทั้ง 4 ชุด นาไปสลักหลังตราสารได้ทสี่ รรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต
(ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลพิบลู สวัสดี) เลขที่บตั รประจาตัวผู้เสียภาษีของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 0994000577494
(จะได้รับกลับมา 2 ชุด ส้าเนาเพิม่ 1 ชุด จัดส่งสถาบันวิจัยฯ ตัวจริง 2 ชุด ส้าเนา 1 ชุด รวมทังสิน 3 ชุด)
 1.1 สัญญาทุนวิจัย โดยลงนามผู้รับทุนและพยานให้เรียบร้อย
 1.2 สัญญาค้าประกันการรับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ทั้ง 4 ชุดให้เรียบร้อย โดยลงนามผู้ค้าประกันและพยานให้เรียบร้อย
แนบเอกสารผู้ค้าประกัน
 1.2.1 สาเนาบัตรข้าราชการผูค้ ้าประกัน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
 1.2.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้คาประกั
้
น พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
 1.3 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน โดยลงนามผู้วิจยั และนิติกรให้เรียบร้อย
 1.4 แบบสรุปโครงการวิจัย (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 1.5 แบบสรุปการจ่ายเงิน (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 1.6 แบบสรุปรายชื่อผู้ทางานในโครงการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 1.7 แบบแสดงการรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
หมำยเหตุ: สถาบันวิจัยและพัฒนาจะรับผิดชอบเฉพาะลายเซ็นอธิการบดีและผู้อานวยการสถาบันวิจยั
สัญญำรับทุนวิจัยให้ใช้กระดำษหน้ำเดียว ห้ำมสำเนำหน้ำหลัง และงดใช้กระดำษ Reuse

2. เอกสารเบิกเงิน จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 2.1บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่ 1
 2.2 ใบสาคัญรับเงิน (ดังเอกสารแนบท้าย) *ส้าหรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก (ทุน วช. สกอ. สกว. อื่นๆ) ให้ใส่
ยอดเงินหลังจากหักค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้วิจัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 2.4 สาเนาสัญญารับทุน 1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หมายยเหตุ: เอกสารเบิกเงินให้ใช้กระดาษหน้าเดียว ห้ามส้าเนาหน้าหลัง และงดใช้กระดาษ Reuse
3. ข้อเสนอโครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1 ชุด
 3.1 แบบเสนอโครงการวิจยั (มรภ1ด สาหรับทุนภายใน, ว1ด. สาหรับทุน วช.)
 3.2 ส่งไฟล์ PDF และ Word มาที่ email: researchpkru@gmail.com
โดยตั้งชื่อ subject: ข้อเสนอโครงกำร (เลขที่สัญญา)

กรุณำแนบเอกสำรดังที่แจ้งให้ครบถ้วน หำกเอกสำรไม่ครบถ้วน ทำงสถำบันวิจัยฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเบิกจ่ำย

