สัญญาเลขที่............./.....................

สัญญารบทนสนบสนันการวัจยัปีการศักษา...............
สัญญาทาขึ้น่ณ่คณะพยาบาลศาสตร์่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อ.เมือง่จ.บุรีรัมย์ เมื่อว่ันที่
..........เดือน.............พ.ศ.......ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซ่ึ่งตอไปในส่ัญญาน่ี้จะ
เร่ียกว่า “ผู่้ให่้ทุน” ฝ่ายหนึ่งก่ับ.................................................. เลขบ่ัตรประจาต่ัวประชาชน
....................................... ตำแหนง.................................หนวยงาน............................................ คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์่ซึ่งตอไปในส่ัญญานี้จะเร่ียกว่า “ผู่้รับ่ ทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาส่ัญญากันด่ังมีข้อความตอไปนี้
ข่้อ 1. “ผู่้ให่้ทุน”ตกลงให่้ทุน่และ“ผู่้รับ่ ทุน”ตกลงร่ับทุนสนับสนับสนุนการว่ิจ่ัย
เร่ื่อง่ .........................................................................................................ตามโครงการว่ิจ่ัยที่แนบมา่
และให่้ถือ่ เป่นส่วนหนึ่งของส่ัญญานี้
ข่้อ 2. “ผู่้รับ่ ทุน” ตกลงทำว่ิจ่ัยตามส่ัญญาใน ข่้อ 1. ให่้เสร่จสมบู่รณ่์นั่บแต่วัน ลงนามสัญญานี้ ซ่ึ่ง ทุ่น่
ว่ิจ่ัยมีกำหนดระยะเวลา..........เดือน เร่ิ่มตัง้ แตว่ันที่……....เดือน..............พ.ศ. ….......ถ่ึงว่ันที่..........เดือน.........
พ.ศ............. หาก “ผู้รับ่ ทุน” ไมสามารถส่งผลงานว่ิจัย่ ได้ทันตามกำหนดโดยมีเหตุผลอันสมควร มีส่ิทธ่ิขออนุม่ัติ
ต่อ่“ผู่้ให่้ทุน”เพื่อขยายเวลาทาว่ิจัย่ ได่้ไมเกิน 1 คร่ั้ง่ระยะเวลาไม่เก่ิน 6 เด่ือน น่ับแต่ว่ันที่ครบกำหนดใน
ส่ัญญาทุนว่ิจ่ัย โดยผู่้รับ่ ทุนส่งแบบคำร่้องขอขยายเวลาการว่ิจ่ัยตามแบบฟอร่์มของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ข่้อ 3. “ผูู้รูบทุน” ไดู้รูบทราบและเขู้าใจ ระเบูียบ ประกาศ ขู้อบูงคูบของ “ผูู้ใหู้
ทุน”ซูึ่งมีอยูู่ในวูนที่ทำสูญญานูี้โดยตลอดแลู้ว “ผูู้รูบทุน” ยูินยอมผููกพนตามระเบูียบ ประกาศ ข้อบงคูบ
ดูงกล่าวและจะปฏูิบูติตามูโดยเครู่งครูด
ขู้อ 4. “ผูู้รูบทุน” ขอรูบรองว่าทูุก 3 เดือน นูบแตู่วูนทีู่ทำสญญาขอรบทูุนเป็นตนไป จะส่งรายงาน
ความก้าวหน้าการวูิจูย และสู่งรายงานสรูุปผลเมืู่อสูิ้นปูีของการไดู้รูบทุน แม้วู่าการวูิจูยน้นจะยูงไมู่เสรูจสมบููรณ์
และเมือ่ ทาการวิจยเสรจสมบููรณ์ ตามระยะที่กำหนดแล้วู จะส่ง รายงานวิจูยฉบบสมบููรณู์ต่อ “ผูู้ให้ทุูน”ตามู
เงูื่อนไขที่ “ผูู้ใหู้ทุน” กาหนด
ขอ 5. “ผู้ ให้ ทุูน ”ตกลงอนูุมูตูิทุูนวูิจูย ของคณะพยาบาลศาสตร์ ูมหาวิ ทยาล ยราชภฎบุ รีรมย์
ให้ แ กู่ผู้ รูบทูุน เป็น จำนวนเงูิน ..................................................บาท (....................................................)
โดยแบู่ง จู่าย 3 งวดตามเงื่อนไขที่คณะพยาบาลศาสตร์ูมหาวิทยาลยราชภฎกาหนดูดงนี้
งวดที่ 1 จำนวนเงิน รู้อ ยละ 20 ของทูุน วูิจูยทีู่ไ ดู้รบอนูุมูติ จานวนเงิ น ....................บาท
(..............................................) จะจู่ายใหู้เมื่อไดู้รูบอนุมตูิโครงการวูิจูย
งวดที่ 2 จำนวนเงินรู้อยละ 50 ของทูุน วิจูยทีู่ไ ด้รบอนูุมูติ จานวนเงิน ...................บาท
(..............................................) จะจ่ายให้เมืู่อผู้รูบทูุนขออนูุมูติเบิกเงินู พรอมกูบสงรายงานความกู้าวหนู้าู
โครงการวิ จย โดยมูีร ายละเอูีย ด ในบทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ผลงานทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 วิธีวิจูยู
พรู้อมรายงานคู่าใชู้จู่ายในงวดที่ 1
งวดที่ 3 จำนวนเงิน รู้อยละ 30 ของทูุน วิจูยทีู่ไ ด้รูบอนูุมูติ จำนวนเงูิน...………………บาทู
(..............................................) จะจู่ายใหู้เมื่อู“ผูู้รูบทุน” ขออนูุมูติเบูิกเงูิน พร้อมส่งรายงานวิจยทีู่ผ่านการู
ประเมินและไดู้รูบการปรูบปรูุงแก้ไขู(ถู้ามี) จำนวน 3 เล่ม และสู่งูหลูกฐานการเสนอขอตูีพิมพ์เรูียบรู้อยแลู้ว
ตามขู้อกาหนดในขู้อ 6. พรู้อมรายงานคู่าใชู้จู่ายที่คงเหลูือ

ขู้อู 6. “ผูู้รูบทุน”ตู้องนำเสนอผลงานวิจยตามหลูกเกณฑู์ระดูบคุณภาพผลงานทางวูิชาการของการู
ประกนคูุณภาพทางการศูึกษา ดูงนี้
“ผู้รบทูุน”ขอทูุนวิจยจากคณะพยาบาลศาสตร์ูมหาวิทยาลยราชภฎบุรีรมย์ จะตู้อง
เผยแพร่ในงานประชมวูิชาการระดูบชาติ นานาชาติู หรูือเผยแพร่บทความฉบบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในูฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1หรือู2 ในฐานข้อมูลตามประกาศูก.พ.อ.เป็นอย่างน้อย
ขู้อ 7. ในการเผยแพรู่ขู้อมููล ขู่าวสาร อนเกี่ยวกบผลงานของโครงการในสูิ่งพิมพ์ใดหรูือสูื่อใดในแตู่ละ
ครู้ง “ผูู้รูบทุน” จะตู้องระบุขอความวู่า “ได้รูบเงูินสนูบสนูุนการวิจยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลย
ราชภฎบุรีรมย์” ทู้ง นี้ให้ส่งู ูสำเนาของสูิ่งที่ไดู้เผยแพรู่น้นให้ “ผูู้ใหู้ทุน” จำนวน 1 ชูุดดู้วย
ขอ 8. ทร่ัพย่์สินทางปัญญาในผลการวิจั่ยให้เป่นลิ ขสิทธิ์ของผู้ ให้ทุ่นแต่เพ่ียงผู้เด่ียว ถ้า “ผู้รับทุ่น ”
นำไปเผยแพร ให้ลงข่้อความในการนาเสนอ่หร่ือการแสดงซ่ึ่งการเผยแพร่ผลงานว่ิจ่ัย เป่นลายล่ักษณ์อ่ักษรว่า่
“ได่้รั บทุ่น สน่ับสนุ่นการว่ิจ ั่ยจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ” และหากม่ีการนา
ผลงานวิจั่ยไปใช้ประโยชน่์เพื่อ่การค่้า ต้องแบ่งป่ันผลประโยชน์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ไมน้อยกว่าร่้อยละ 20 เว่้นแตคู่ส่ัญญาทั้งสองฝ่าย่มีการตกลงกันเป่นอยางอื่นกอนการลงนามส่ัญญานี้
ข่้อ 9. ทร่ัพย์ส่ิน ว่ัสดุ อุปกรณ่์คงเหล่ือท่ี่เกิดจากการทาว่ิจัย และวัสดุ่ถาวร ที่ไม่สูญส่ิ้น หรือหมดไป
จากการทาว่ิจ่ัย และการจดซื่อโดยใช้งบประมาณของจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
“ผู้รับทุ่น ” จะต่้องนำสงให้กั่บจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ทั้งหมด หล่ังจากส่ิ้นสุ่ด
โครงการแล่้วภายใน 30 ว่ัน
ขอ่ 10. ในระหวางดำเน่ินการโครงการตามสัญญานี้ หากม่ีปั่ญหาใดๆอ่ันอาจเป็นอุ่ปสรรคในการ
ดำเนินการตามโครงการให้สาเร จลุล่วงไปเก่ิดขึ้น “ผู้รับทุ่น ” จะต่้องแจงเป่นหน่ัง สือให่้ “ผู้ให่้ทุ่น ” ได่้ทราบ
ภายใน 30 ว่ัน นับแต่ว่ันที่ปัญ
่ หาด่ังกล่าวเกิดข่ึ้น เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขตอไป
ข่้อ 11. “ผู่้รับ่ ทุน” จะต้องร่ับผ่ิดชอบการดำเนินการว่ิจ่ัย โดยคำน่ึง ถ่ึง ความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให่้เป่นไปตามจร่ิยธรรมการว่ิจ่ัยในคน/ส่ัตว่์ทดลอง่และความปลอดภ่ัยทางด้านช่ีวภาพ ด่้านเคมี ด่้านรัง สี
และด้านอนามัยและส่ิ่งแวดล่้อม
ข่้อ 12. “ผู่้รับ่ ทุน” จะต้องร่ับผ่ิดชอบแตโดยลาพังตอการละเมิดบทบ่ัญญ่ัตแิ ห่งกฎหมายหร่ือส่ิทธ่ิใดๆ
ในทร่ัพย์ส่ินทางป่ัญญาของบุ่คคลภายนอกซ่ึ่ง “ผู่้รับ่ ทุน” นามาใช่้ปฏ่ิบ่ัติงานว่ิจ่ัยตามส่ัญญานี้
ขอ13. หา ก “ ผู้ รั่บทุ่น ” ผิ ด สั ญญ าข้ อ หนึ่ งข้ อ ใด ข้ า ง ต่้น หรื อไ ม่ทำกา รว่ิจั ยใ ห้ แ ล้ วเ สร จ ตา ม่
โครงการว่ิจ่ัยที่ได้รับ่ ทุนสนับสนุนการว่ิจ่ัยภายใน่1 ปูีตามสูญญาทุนวูิจูย และ “ผู่้ให้ทุ่น ”พ่ิจารณาแล่้วเห่นวา่
ไมม่ีเหตุอันควร่“ผู่้รับ่ ทุ่น ”ย่ินยอมให้่ “ผู้ให้ทุ่น”ยกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินคนพร้อมชดใช้ค่าปรับให้กั่บ่
“ผู่้ให่้ทนุ ”เป่นเง่ิน 2 เทาของทุนว่ิจ่ัยที่ได่้รับ่ อนุมัติ โดย “ผู้รับ่ ทุน”ยินยอมให้หั่กจากเงินเด่ือนประจำหรือเงิน่
รายได้อื่นของ่“ผู้รับ่ ทุน” แล่้วแตกรณีอีกทั้งต้องคืนอุปกรณ่์การดาเนินโครงการว่ิจ่ัยค่ืนทั้งหมด โดย “ผู่้ให่้ทุน”
จะไมพ่ิจารณาจ่ัดสรรทุนให่้กับ “ผู่้รับ่ ทุน”อีกตอไป
ส่ัญญานี้ทำข่ึ้นสองฉบ่ับมีข้อความตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อานและเข่้าใจข่้อความในส่ัญญาน่ี้ตลอดแล่้ว่
จ่ึงได้ลงลายมือช่ื่อพรอมทั้ง่ ประทบตรา (ถ่้ามี) ไว่้เป่นสำค่ัญตอหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและเกบไว่้ฝ่ายละฉบ่ับ

ลงชูื่อ..............................................ผูู้ใหู้ทุนููููููููููููู ลงชูื่อ...................................................ผูู้รูบทุนู
(............................................)
(...............................................)
(คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
ลงชูื่อ...........................................พยานผูู้ใหู้ทุนูููููููู ลงชูื่อ.....................................................พยานผูู้รูบทุนู
(..........................................)
(..............................................)
หวหน้า/ตวแทนฝ่ายวิจย

