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สัญญาเลขที่ «เลขที่สัญญา»

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการ “«ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย»”
«ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ»
สัญญานี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต 83000 เมื่อวันที่ «วันที่เริ่ม» เดือน«เดือนที่เริ่ม» พ.ศ. «ปีที่เริ่ม» ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย « Name_
อธิการบดี» ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ «ชื่อผู้รับทุน»
«นามสกุลผู้รับทุน» อยู่ที่ «ที่อยู่ผู้รับทุน» ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ
ดังต่อไปนี้
ก. การให้และรับทุน
ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแก่ผู้รับทุน เพื่อการวิจัย เรื่อง “«ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย»” ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการวิจัย ” หรือ “โครงการ” มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ในวงเงิน «
งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ» บาท («งบประมาณตัวอักษร»บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดาเนินการของการวิจัยไม่เกิน 1
(หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ «วันที่เริ่ม» เดือน«เดือนที่เริ่ม» พ.ศ. «ปีที่เริ่ม» ถึงวันที่ «วันที่สิ้นสุด» เดือน«เดือนที่สิ้นสุด» พ.ศ. «ปีที่
สิ้นสุด»
ข้อ 2. ผู้ให้ทุนสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกาหนดเวลา และเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข 2
และตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ให้ทุนจ่ายภายหลังจากผู้รับทุนทาสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว
งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของเงิน ที่ได้ รับอนุ มัติ ผู้ ให้ทุ นจะจ่ ายให้ แก่ผู้ รับทุน ก็ต่อเมื่อผู้ รับทุน ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั้งผลงานวิจัยเบื้องต้นภายในระยะเวลา 4 (สี่) เดือนนับจากวันเริ่มต้นสัญญา หรือตามที่ผู้ให้
ทุนเห็นสมควร และผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ให้ทุนจะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนก็ต่อเมื่อผู้รับ ทุนส่ง (ร่าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) เดือน และผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน และดาเนินการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันสิ้นสุดสัญญา หรือตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร
งวดที่ 4 (สุดท้าย) ร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ จ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยจากหน่วยงายภายนอก ภายในระยะเวลา 2 (สอง) เดือนนับจากวันสิ้นสุดสัญญาหรือตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้เบิกจ่ายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด โดยหลักฐานการเบิกจ่าย นักวิจัยจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บ และพร้อมสาหรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อดาเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ คู่สัญญาตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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ข้อ 3. เพื่ อเป็น หลั กประกัน การปฏิบั ติต ามสัญ ญานี้ ผู้รั บทุ นได้จั ดให้ («ชื่ อสกุล ผู้ค้ าประกัน ») ซึ่งมีคุ ณสมบั ติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกาหนดในสัญญาค้าประกันการรับเงินอุดหนุนการวิจัย เป็นผู้ท้าสัญญาค้า
ประกัน
ข. การด้าเนินงาน
ข้อ 4. ผู้รับทุนจะมอบหมายให้หัวหน้าโครงการและบุคคลตามเอกสารแนบหมายเลข 3 เป็นผู้ทางานใน
โครงการวิจัยนี้ และถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็ นผู้รับทุนหรือนักวิจัยในโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะให้ความเห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความเหมาะสม
ผู้รับทุนจะทางานวิจยั ตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและรับรองว่าจะไม่นางานตามโครงการวิจัยบางส่วน
หรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่นรับช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ข้อ 5. ผู้รับทุนต้องดาเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดาเนินการ
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ผู้รับทุนจะต้องดาเนินการวิจัยตามวิธีการที่เสนอไว้ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากเกิด
อุปสรรคไม่สามารถดาเนินการวิจัยได้ หรือมีความจาเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและวิธีการใดๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้
ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะยุติการสนับสนุนทุนวิจัย หรือให้
ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม
กรณีไม่สามารถทาการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในกาหนดเวลาตามข้อ 1 หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนต้อง
แจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ทั้งนี้
ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้าย
ของการขยายเวลาเป็นวันกาหนดส่งมอบผลงาน
การกาหนดระยะเวลาในการขอขยายเวลาในการทาวิจัยไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา โดยแบ่งเป็น 2
ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 (3 เดือนแรก) ให้ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันวิ จัยและพัฒนา และช่วงที่ 2 (3 เดือนหลัง) ให้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และให้นักวิจัยแจ้งปัญหาในที่ประชุมค
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อ 6. ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบการดาเนินการวิจัย โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่ใช้
ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกขั้นตอนและผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ
และเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 (สิบ) ปี หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อ 7. ผู้ให้ทุนมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ประสานงาน “«โครงการวิจัย»” และเป็นผู้ทาการแทน
ผู้ให้ทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้
ผู้รับทุนยินยอมและอานวยความสะดวกให้ผใู้ ห้ทุนหรือผูท้ ี่ผู้ให้ทุนมอบหมายเข้าไปในสถานที่ทาการของผู้รับทุน หรือ
สถานที่ที่ทาการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการวิจัยตามโครงการได้
ข้อ 8. ในการพิมพ์ผลงานการวิจัย โฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตามโครงการ ใน
สิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดในแต่ละครั้ง ผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ” ไว้ใน
กิตติกรรมประกาศที่หน้าปกตามความเหมาะสม และส่งสาเนาของสิ่งที่ได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุนจานวน 1 (หนึ่ง) ชุด
ด้วย
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ค. ผลงาน
ข้อ 9. ผู้ให้ทุน และผู้รับทุนตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการที่ผู้ให้ทุนกาหนดทั้งใน
ระหว่างดาเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น และผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยตามที่ผู้ให้ทุนร้อง
ขอ
ข้อ 10. หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนต้องนาส่งผลงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแบบในเอกสารแนบ
หมายเลข 1 และหมายเลข 4 หรือตามที่ผู้ให้ทุนกาหนดโดยนาส่งแก่ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมาย ภายในกาหนดเงื่อนไข
เวลาตามเอกสารแนบหมายเลข 4
ง. สิทธิและการยกเลิกสัญญา
ข้อ 11. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เป็นสิท ธิร่วมกันของผู้รับทุนและ
ผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนมีสิทธินาออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รับทุนหรือขออนุญาตผู้รับทุน นับแต่
วันที่ได้รับรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ในกรณีที่ผู้รับทุนทาการวิจัยอันเป็นผลงานส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ผู้รับทุนต้องทาความ
ตกลงกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามความในวรรคแรก
ข้อ 12. อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใดๆ ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อโดยเงินทุนตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของผู้ให้ทุน เมื่อเสร็จสิ้นการ
วิจัยตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เหลือจากการวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุนเจ้าของอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์
ทันที เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 13. การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
13.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนและผู้ที่
ผู้รับทุนมอบหมายมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชานาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับ
เดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้
ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 (หกสิบ) วัน
13.2 หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้ให้ทุนได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับทุนปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยกาหนดเวลาให้พอสมควรแล้ว แต่ผู้ รับทุนมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในเวลาที่กาหนด ให้ผู้ให้ทุนมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนต้องคืนทุนที่รับไปทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา
(พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี)
13.3 ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถทาการวิจัยต่อไปได้ หรือทาการวิจัยไร้ผล โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน
ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและบอกเลิกสัญญาทันที โดยต้องคืนทุนที่รับไปในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
แก่ผู้ให้ทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา (พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี)
หากเหตุตามวรรคแรกเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ให้ทุน มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน
ข้อ 14. หากมีเหตุที่ทาให้การวิจัยล่าช้ากว่ากาหนดเวลาตามข้อ 1 โดยมิใช่ความผิดของผูร้ ับทุน ผู้รับทุนต้องแจ้ง
ให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขอขยายเวลาทาการวิจัยทันทีต่อผู้ให้ทุนเพื่ออนุมัติขยายเวลาให้ตามที่จะได้ตกลงกัน
ทั้งนี้ต้องขยายเวลารวมแล้วไม่เกิน 6 เดือน หรือตามผู้ให้ทุนเห็นสมควร
ข้อ 15. เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ถือตามข้อความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้
กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
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สัญญานี้ทาขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ทุน
(ผศ.ดร. ประภา กาหยี )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน
(«ระบุคานาหน้าชื่อ-สกุลนักวิจัย»)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(ชื่อ-สกุลพยาน)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(ชื่อ-สกุลพยาน)
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สัญญาค้าประกันการรับเงินอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อากร
แสตมป์
(10 บาท)

ทาที…่ ……………………………………..
วันที่……….เดือน………………..พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า………………………………………….…………………….…รับราชการในตาแหน่ง………………............…………………………
ระดับ……………….…...……...สังกัด…………….……….………..…………………………กระทรวง…………………………………………….…………..
ที่อยู่ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที…่ …..……..…หมู่ท…ี่ ……….……แขวง/ตาบล…………………………………………..…………………………..………..
เขต/อาเภอ……………………………….…………….จังหวัด……………..………..…………………………………….ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที…่ ……………………………………………………………..……..ตาแหน่ง……………………………………………………….
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทาสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตาม
สัญญาเลขที…่ ….…/…..……… ลงวันที่……. เดือน………...….…. พ.ศ…………. นั้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของสัญญา
ทุกประการแล้ว จึงยินยอมทาสัญญาค้าประกันมูลหนี้ ที่เกิดจากการผิดสัญญา เกี่ยวกับการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด
และยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของสัญญาภายหลังรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เงินคืนและเงื่อนไข
การผ่อนชาระแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามหนังสือสัญญานั้นโดยตลอดแล้ว
ข้อ 3 ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยินยอมผ่อนเวลาในการชาระเงินทุนอุดหนุนการวิจัยคืน นอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในสัญญาให้แก่ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลานั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่า
ข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4 เมื่อปรากฏว่าผู้รับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยไม่ชดใช้เงินอุดหนุนการวิจัยคืน เมื่อจาต้องชดใช้คืนตามรายละเอียด
ของสัญญา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ในฐานะผู้ค้าประกันโดยมิใช้สิทธิของผู้ค้าประกันมาตรา 688, 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นั้นแต่ประการใด
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิด ชดใช้เงินตามสัญญาค้าประกันต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ข้าพเจ้ายินยอมให้
ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า
สามารถหักเงินดังกล่าวนั้นชดใช้หนี้ อันเกิดจากสัญญาค้าประกัน ชาระต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้สิ้นเสียก่อนได้
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หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้รวม 2 ฉบับ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้าพร้อมคู่สมรสได้แสดงบัตรประจาตัวแล้ว
ลายมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และรับหนังสือค้าประกันคู่ฉบับไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ลง

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(ชื่อ-สกุล ผู้ค้าประกัน)
ลงชื่อ...........................................................คู่สมรสผู้ค้าประกันให้ความยินยอม
(คู่สมรสผู้ค้าประกัน)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(ชื่อ-สกุลพยาน)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(ชื่อ-สกุลพยาน)
หมายเหตุ

«เลขทีส่ ญ
ั ญา»

1. ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุการทางานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จานวน 1 คน
2. ผู้ค้าประกัน 1 คน สามารถค้าประกันนักวิจัยได้เพียง 1 คนเท่านัน้ (1:1)
2. เอกสารผูค้ ้าประกัน ประกอบด้วย
- สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
- สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. บัตรประจาตัวผู้ค้าประกัน
เลขที่………………………………………………………………………………………
วันออก…………………………………วันหมดอายุ…..................................…………
โรงเรียน/ที่ทางาน……………………………………………………..……………….….
สังกัดกระทรวง…….….……………………สานัก/กรม…………………….……………
อยูบ่ ้านเลขที่….หมู…่ .…..ตาบล………………อาเภอ…..………จังหวัด………………
รหัสไปรษณีย…์ ……………… โทรศัพท์…………………………………………………
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ ..........เดือน............... พ.ศ. .......
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้าพเจ้า «ระบุคานาหน้าชื่อ-สกุลนักวิจัย» ตาแหน่ง «ระบุตาแหน่ง» คณะ«ระบุคณะ» สาขา «ระบุสาขา» ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง «ระบุชื่อโครงการวิจัย» เป็นจานวนเงิน «ระบุงบประมาณ
โครงการวิจัย».บาท («ระบุงบประมาณโครงการวิจัย») และได้ทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เลขที่ «ระบุเลขที่สัญญา». ลง
วันที่ «ระบุวันที่เริ่มต้นสัญญา» นั้น
ขอรับรองว่า ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
คืน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญา เป็นจานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนแต่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
จนกว่าจะครบจานวนเงินที่ต้องชาระโดยจะต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างท้ายนี้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ.............................................ผู้ให้ความยินยอม
(«ระบุคานาหน้าชื่อ-สกุลนักวิจัย»)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ลงชื่อ.............................................พยาน
(ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ลงชื่อ..............................................พยาน
(นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย)
นิติกร
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เอกสารแนบหมายเลข 1
สัญญาเลขที่ «........../...............»
โครงการ “«ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย»”
สรุปข้อเสนอโครงการ
ผู้เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีอ่ นุมัติ

: «Honorific_ผู้รับทุน» «Name_ผู้รับทุน»
: «ที่อยู่ผู้รับทุน»
: «ระยะเวลาโครงการ» ปี
(«วันที่เริ่ม» «เดือนที่เริม่ » «ปีที่เริ่ม» ถึง «วันที่สิ้นสุด» «เดือนที่สิ้นสุด» «ปีที่สิ้นสุด»)
: «งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัต»ิ บาท

1. ความเป็นมาของโครงการ
2. ค้าถามวิจัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. พืนที่เป้าหมาย
5. ระยะเวลาด้าเนินการ
6. แผนงานของโครงการ
แผนงานของโครงการเป็นไปตามข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลา
กิจกรรม
6 เดือนที่ 1
6 เดือนที่ 2
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7. วิธีการด้าเนินงาน
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outputs)
8.1 ระยะที่ 1 ช่วง ………… เดือน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8.2 ระยะที่ 2 ช่วง ………… เดือน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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เอกสารแนบหมายเลข 2

สัญญาเลขที่ «ระบุเลขที่สัญญา»
โครงการ «ระบุชื่อโครงการวิจัย»
การจ่ายเงิน
1. งบประมาณรวม ในวงเงิน «งบประมาณโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัต»ิ บาท
(«งบประมาณตัวอักษร»บาท)
งวดที่ 1
งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4 (สุดท้าย)

ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ «จานวนเงิน» บาท («จานวนเงินตัวอักษร»บาท)
จ่ายภายหลังจากผู้รับทุนทาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั กับผู้ให้ทนุ แล้ว
ร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ «จานวนเงิน» บาท («จานวนเงินตัวอักษร»บาท)
จ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย พร้อมทั้งผลงานวิจัยเบื้องต้นและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครบกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าภายในวันที่ «ระบุวันที่นับจากวันทาสัญญา 4 เดือน»
ร้อยละ 20 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ «จานวนเงิน» บาท («จานวนเงินตัวอักษร»บาท)
จ่ายเมื่อผู้รับทุนจัดส่งผลงานวิจัยที่ถูกต้องฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบทคัดย่อเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครบกาหนดส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ «ระบุวันที่นับจากวันทาสัญญา 10 เดือน»
ครบกาหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ «ระบุวันสิ้นสุดสัญญา»
ร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ «จานวนเงิน» บาท («จานวนเงินตัวอักษร»บาท)
จ่ายเมื่อผู้รับทุนส่งหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
ครบกาหนดส่งหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
ภายในวันที่ «ระบุวันที่นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา 2 เดือน»

ข้าพเจ้ารับทราบและจะดาเนินการวิจัยตามกาหนดงวดเงินที่ระบุในสัญญาข้างต้น ทั้งนี้หากข้าพเจ้าไม่ดาเนินงาน
วิจัยให้แล้วเสร็จตามกาหนด ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือนก่อน ตามสัญญาทุนอุดหนุน
การวิจัย

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน
(«ระบุคานาหน้าชื่อ-สกุลนักวิจัย»)
หัวหน้าโครงการวิจัย
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2. รายละเอียดงบประมาณตามโครงการ
(ให้แจกแจงงบประมาณตามโครงการโดยละเอียด โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายจาก
ประกาศเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรเงินทุนวิจัย: http://research.pkru.ac.th/form/1-001/2-001.pdf)

ตัวอย่าง
รายละเอียดงบประมาณตามโครงการ
รายการ

จ้านวนเงิน

1. งบบุคลากร
ค่าจ้างชั่วคราว
ฯลฯ
2. งบด้าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
2.1.2
ค่าใช้สอย เช่น
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
4) ค่าจ้างเหมาบริการ
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ฯลฯ
2.1.3
ค่าวัสดุ เช่น
1) วัสดุสานักงาน
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
7) วัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ฯลฯ
รวมงบประมาณทีเ่ สนอขอ
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เอกสารแนบหมายเลข 3
สัญญาเลขที่ «........../...............»
โครงการ “«ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย»”
รายชื่อผู้ท้างานในโครงการ
1. หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล :
คณะ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ (ที่ทางาน):
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์:

ระบุคานาหน้าชื่อ – สกุล
ระบุคณะ
สาขา: ระบุสาขา
ระบุที่อยู่
ระบุเบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางาน) หรือเบอร์ภายใน
ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อรับข่าวสารผ่านช่องทาง SMS )
ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อนักวิจัยได้โดยตรง

2. ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-สกุล :
คณะ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ (ที่ทางาน):
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์:

ระบุคานาหน้าชื่อ – สกุล
ระบุคณะ
สาขา: ระบุสาขา
ระบุที่อยู่
ระบุเบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางาน) หรือเบอร์ภายใน
ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อรับข่าวสารผ่านช่องทาง SMS )
ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อนักวิจัยได้โดยตรง

3. ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-สกุล :
คณะ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ (ที่ทางาน):
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์:

ระบุคานาหน้าชื่อ – สกุล
ระบุคณะ
สาขา: ระบุสาขา
ระบุที่อยู่
ระบุเบอร์โทรศัพท์ (ที่ทางาน) หรือเบอร์ภายใน
ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อรับข่าวสารผ่านช่องทาง SMS )
ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อนักวิจัยได้โดยตรง

(กรอกรายชื่อผู้ทางานในโครงการจนครบทุกคน ถ้ามีจานวนมากเลือกเฉพาะหัวหน้าโครงการย่อย)
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เอกสารแนบหมายเลข 4
สัญญาเลขที่ «ระบุเลขที่สญ
ั ญา»
โครงการ “«ระบุชื่อโครงการวิจัย»
การรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ
1. รายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งเครื่องมือวิจัยเบื้องต้นทุกๆ ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งภายในระยะเวลาสิ้นสุดตามที่กาหนดในสัญญา โดยมีบทคัดย่อ (abstract) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์นอกจากฉบับพิมพ์เป็นเล่มแล้วให้ส่งเป็น CD-ROM ด้วย)
การส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทรายงาน
จ้านวน
รูปแบบ
รายงานความก้าวหน้าและ
2 เล่ม
หน้าปกสีฟ้า
เครื่องมือวิจัย
เข้าเล่มสันกระดูกงู
(ส่งเมื่อครบ 6 เดือนนับจาก
วันเริ่มต้นสัญญา)

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(ส่งเมื่อครบ 10 เดือนนับจาก
วันเริ่มต้นสัญญา)

3 เล่ม

รายงานฉบับสมบูรณ์
(ส่งภายในวันสิ้นสุดสัญญา)

5 เล่ม

«เลขทีส่ ญ
ั ญา»

องค์ประกอบของรายงาน
- รายงานความก้าวหน้าให้สรุปตาม
รายละเอียดที่กาหนดตามแบบรายงาน
ความก้าวหน้า
- บทที่ 1 – 3 และเครื่องมือวิจัย
- ปกหน้า : ให้ระบุข้อความว่า
“งานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โปรดอย่า
นาไปใช้อ้างอิง”
หน้าปกสีเหลือง
ปกหน้า
ไม่ต้องเข้าเล่ม
Executive Summary
Abstract ไทย และอังกฤษ
เนื้อหางานวิจัย บทที่ 1-5
ภาคผนวก ประกอบด้วย บทความ
สาหรับการเผยแพร่
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการนาผลจาก
โครงการไปใช้ประโยชน์
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรม
ที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ดาเนินการมา
และผลที่ได้รับตลอดโครงการ
หน้าปกสีเขียว
ปกหน้า
เข้าเล่มสันกาว สันปกระบุชื่อ ปกใน
เรื่องวิจัยให้เรียบร้อย
รายละเอียดอื่นเหมือนร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์
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