.

เลขที่สญ
ั ญา................./....................

สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย New Normal
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ................. เดือน............................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................ชือ่ สกุล.................................................................
เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ............... เลขบัตรประชาชน ……………………….………………...…………..
อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................................
เบอร์โทรศั พท์ ติ ดต่ อได้ ......................................................สั งกั ดคณะ/ส านั ก....................................................
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” โดยได้รับอนุมัติให้ ทาการวิจัยด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.๒๕53 จึงขอให้สัญญาไว้แก่มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดย รองศาสตราจารย์
สุขสมัย สุทธิบดี รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบั เงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประเภท ......................................
เพื่อทาการวิจัย เรื่อง………………………………………………………….…………..……………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……
ในโครงการการวิจัยประจาปี พ.ศ. ............................ ตามข้อเสนอโครงการของผู้ให้สัญญาแนบท้ายสัญญา
นี้ ที่ได้รับอนุมัตจิ ากผู้รบั สัญญาแล้ว โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานโครงการวิจัยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยไม่มีการขยายระยะเวลาการวิจัย
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.๒๕53
ซึ่งมีอยู่ในวันทาสัญญานี้โดยตลอด และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ข้อ ๓ ข้าพเจ้ารับรองว่าจะทาการวิจัยตามที่กาหนดไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จและจะ
ส่งรายงานผลการวิจัย จานวน 3 ชุด ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 1
ข้ า พเจ้ า รั บ รองว่ า จะส่ ง รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการประเมิ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากผู้รับสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ฉบับ
พร้อมกับสรุปย่อวิจัย ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
ข้อ 4 ผู้รับ สัญ ญาตกลงจ่ายเงิน อุ ด หนุ นการวิจัย และผู้ให้ สัญ ญาตกลงรับ เงินอุด หนุ นการวิจัย
จานวนเงิน.....................................................บาท (..................................................................................)
โดยจ่ายเป็นสองงวดๆ ละเท่าๆ กัน งวดที่หนึ่งจ่ายเมื่อเริ่มดาเนินการ งวดที่สองจ่ายเมื่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยหรือคณะกรรมการประจาคณะสานัก สถาบัน ได้ให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า
ในการดาเนินการวิจัยแล้ว
/ข้อ 5...

-2ข้อ 5 หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินทุนตามสัญญานี้ หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ที่ เรีย กเก็ บ โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งของรัฐบาล ให้ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ ให้ สัญ ญาแต่ เพี ย ง
ฝ่ายเดียวและไม่ถือว่าเป็น ค่าใช้จ่ายที่ อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงิน อุดหนุนการวิจัย ภายใต้สัญ ญานี้
ข้อ 6 ในกรณีผู้ให้สัญญาประสงค์จะลาออกจากราชการก็ดี โอนไปรับราชการที่อื่นก็ดี ไปทางาน
ต่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีก็ดี ไปศึกษาต่อต่างประเทศก็ดี ผู้ให้สัญญาจะต้องทาการวิจัยให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน มิฉะนั้นแล้วผู้ให้สัญญาต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัย
ข้อ 7 ข้าพเจ้าจะรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจัยให้ผู้รับสัญญาทราบเมื่อดาเนินการวิจัย
ผ่านไปแล้ว ครึ่งหนึ่ งของระยะเวลาการวิจัยนับแต่วันเริ่มต้นของโครงการ หากเกิด อุปสรรคหรือปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น การวิจัยจนไม่สามารถทาการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้าจะรายงานให้
ผู้รับสัญญาทราบทันที และจะส่งรายงานสรุปผลเมื่อครบกาหนดระยะเวลาของการได้รับเงินอุดหนุนวิจัย
แม้ว่าการวิจัยนั้นจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
ข้อ 8 ผู้ให้สัญญารับรองว่าหากโครงการเป็นการวิจัยที่ มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ต ว์ท ดลอง ก่ อ นการ
ด าเนิ น การวิ จั ย ดั ง กล่ าวโดยค านึ งถึ ง ความปลอดภั ย ของผู้ ร่ ว มด าเนิ น งานตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการทดลอง
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามจริ ยธรรมการวิจัย รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการอย่างเป็ น ระบบและเก็บ เอกสารหลั กฐานที่ เกี่ยวข้อ งทั้ งหมดเป็น เวลาอย่างน้ อย 10 (สิบ ) ปี
นับแต่วันที่การดาเนินการโครงการเสร็จสิ้น
ข้อ 9 ผู้ให้ สัญ ญารับ รองว่าไม่เคยรับเงินทุนในการดาเนินงานโครงการเดียวกันนี้จากแหล่งอื่น
อยู่ก่อน และรับรองว่าจะไม่นาโครงการที่ได้รับเงินทุนนี้ไปขอทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติมอีก
ข้อ 10 ผู้ให้สัญญายินยอมให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดในข้อมูลหรือผลงานใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานภายใต้โครงการเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัญญาแต่ฝ่ายเดียว รวมทั้งการบริหาร
จัดการและการจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลและผลงานใดๆ ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผรู้ ับสัญญากาหนดไว้
ข้อ 11 ก่อนที่ผู้ให้สัญญาจะนาผลการวิจัยไปเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับ
การตรวจสอบรับรอง และจะต้องได้ รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาก่อนและผู้ให้สัญญาต้องกล่าวอ้างหรือระบุ
ข้อความด้วยว่า “ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง”
ข้อ 12 เมื่อผู้ให้สัญญารายงานผลการวิจัยตามข้อ 6 แล้ว หากคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ
ตรวจพบว่าผลการวิจัยของผู้ให้สัญญาไม่ตรงตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไว้นั้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร
ผู้ ให้ สั ญ ญาจะต้ อ งแก้ ไขใหม่ จ นกว่ าคณะกรรมการส่ งเสริ ม การวิ จั ยฯ จะเห็ น ชอบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยกาหนดให้
ข้อ 13 หากผู้ให้สัญญามิได้ทาการวิจัยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 1
หรือรายงานผลการวิจัยไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับสัญญาหรือ
ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดโดยไม่มีเ หตุผลอันสมควรให้ถือว่ายกเลิกการให้เงินอุดหนุนการวิจัย
ผู้ให้ สั ญ ญาจะต้อ งคื น เงิน ทั้ งหมดที่ รับ ไปพร้อ มดอกเบี้ ย ร้อยละสิ บ ห้ าต่ อ ปี ให้ แ ก่ ผู้รับ สัญ ญาหรือ ช าระ
ค่าเสียหายตามส่วนที่ผู้รับสัญญากาหนดภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
/ในกรณี...

-3ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับสัญญา หักเงินเดือนตามที่กาหนดในหนังสือยินยอมให้
หักเงินเดือน
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถึงแก่ความตาย และการวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ถือว่าการวิจัยเป็นอัน
ยุติลง ผู้ให้สัญญารวมถึงทายาทไม่จาต้องคืนเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับไป
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งผู้ให้สัญญาเก็บไว้ ส่วนอีกสองฉบับ
ผู้รับสัญญาเก็บไว้ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ บั สัญญา
(รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี)
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ลงชื่อ..................................................................ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
(..............................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(..............................................................)

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ............... เดือน............................พ.ศ.........................
เรียน อธิการบดี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................ชื่อสกุล.............................................................
ตาแหน่ง..................................................................สังกัด คณะ/สานัก........................................................................
ซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงให้เงินอุดหนุนการวิจัยเป็นจานวนเงิน......................................บาท
(.........................................................................................................) และได้ทาสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสัญญา
เลขที.่ ................................. ลงวันที่.....................................................................นั้น
ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ยินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคาแหงหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
คืน ซึ่งเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี เป็นจานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท
จนกว่าจะครบจานวนที่ ต้องชดใช้ ถ้าหั กเงินเดือนหนึ่งในสาม (ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท) แล้วยังต้องใช้เวลา
ชาระหนี้คืนเกิน ๓ ปี ยินยอมให้หักเงินเดือนให้พอกับชาระหนี้ครบภายใน ๓ ปี
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ข้างท้ายนี้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(...............................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)

