สัญญาเลขที่ ……./...........

แบบ วว-3

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ ………..
(มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ……./...........)
สัญญานี้ทาขึ้น ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .......... ระหว่าง คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พี ร พั ฒ น์ ยางกลาง คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ประธาน
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้ทุน” กับ .......................................................................................... สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ก. การรับทุน
ข้อ 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการทาวิจัยแก่ผู้รับทุน เรื่อง ........................................................................
..................................................................................................................................................... จานวน 1 โครงการ
ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า “โครงการวิ จั ย ” หรื อ “โครงการ” ตามเอกสารหมายเลข 1 ในวงเงิ น
จานวน ........................... บาท (- ................................................... -) โดยมีระยะเวลาดาเนินการของโครงการ ……
เดือน นับตัง้ แต่ ....................................... ถึง .......................................
ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับผู้รับทุนเป็นงวดๆ โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้
(งวดที่ 1 = 50% ของงบประมาณการทาวิจัย, งวดที่ 2 = ตามที่จ่ายจริงไม่รวมค่าตอบแทนการทาวิจัย , งวดที่ 3 =
ค่าตอบแทนการทาวิจัย 20% ของงบประมาณการทาวิจัย)
งวดที่ 1 จะจ่ายให้เมื่อได้ทาข้อตกลงกับผู้ให้ทุนแล้ว เป็นเงินจานวน ........................... บาท
งวดที่ 2 จะจ่ายให้ตามที่ได้ใช้จา่ ยจริงตามใบเสร็จรับเงินเมื่อผู้รับทุนได้สง่ รายงานผลความก้าวหน้าแก่ผู้ให้ทุน
โดยไม่รวมค่าตอบแทนการทาวิจัย
งวดที่ 3 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้สง่ รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ผู้ให้ทุน จานวน 8 เล่ม
ข. การดาเนินงาน
ข้อ 3. ในการปฏิบัติงานตามโครงการนี้ ผู้รับทุนยินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนด และประกาศของคณะ
วิทยาการจัดการ และจะปฏิบัตงิ านด้วยความตัง้ ใจและด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ข้อ 4. หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดาเนินการได้ หรือมีความจาเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานและ
วิธีการใดๆ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือภายในกาหนด 30 วัน (สามสิบวัน) ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ ที่
จะยุติการสนับสนุนทุนวิจัย หรือให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 5. ผู้รับทุนให้สัญญาว่า ในระหว่างการทาวิจัย จะส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ให้คณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ ภายในเดือน .......................................
ข้อ 6. กรณีไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามข้อ 1. ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุน
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน (สิบห้าวัน) ทั้งนี้ ให้ผู้ให้
ทุนทรงสิทธิไ์ ว้ซึ่งสิทธิท์ ี่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่ได้รับการอนุมัตใิ ห้ขยายเวลาได้จะถือเอา
วันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันกาหนดส่งผลงานหากพ้นกาหนดส่งผลงานนัน้ ให้ถอื ว่าผู้รับทุนส่งผลงานล่าช้า
ข้อ 7. ผู้รับทุนรับจะดาเนินการวิจัยโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง
และสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการทาวิจัย

เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในโครงการวิจัยที่จะปฏิบัติด้วยความรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้ทุน
ข้อ 8. สิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยตามสัญญานี้ เป็นสิทธิ์ร่วมกันของผู้ให้ทุน
และ ผู้รับทุน
ข้อ 9. การพิมพ์และ / หรือเสนอผลงานในระหว่างการทาวิจัย หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน ผู้รับทุนต้องแจ้งให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจะต้องมีกิตติกรรมประกาศระบุข้อความว่า “ได้รับการสนับสนุนภายใต้กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
ข้อ 10. ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสั ญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ รับทุนยินยอมให้คณะกรรมการกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ ยกเลิกการให้ทุน หรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ และผู้รับทุนยินยอมชดใช้
เงินทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด หรือบางส่วนตามจานวนที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ
วิทยาการจั ด การ เห็ น สมควร หรือ ชาระค่ า เสี ย หายใดๆ ที่ มีแ ก่ ค ณะกรรมการกองทุ น วิจั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะ
วิทยาการจัดการ ด้วย
หนังสือสัญญานี้ คู่สัญญาได้อา่ นและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ทุน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาการจัดการ

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับทุน
(.............................................................)

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(อาจารย์ ดร.ฐิตมิ า เวชพงศ์)

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร)

