แบบ LAW_TSURD-1

แบบสั ญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ โครงการสนับสนุนการวิจัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สัญญานี้ทาํ ขึ้น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวณิ ช หมูท่ ี่ 4 ตําบลเขารู ปช้าง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่…….... เดือน………………….…...พ.ศ………………………………
ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ..รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค.………..……...
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ งต่อไปสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ทุน” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ.………………………………………………….ตําแหน่ง…………………………….อยูเ่ ลขที่..….. หมู่…..….
ถนน………………………………………………. ตําบล..………….……………อําเภอ………………………....
จังหวัด………………………... ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับทุน” อีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูใ้ ห้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณโครงการสนับสนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562........ แก่โครงการวิจยั เรื่ อง
(ภาษาไทย)……………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………...
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….……
ตั้งแต่วนั ที่………. เดือน………………………….. พ.ศ. ………….. ถึงวันที่……………………………..……...
เดือน………….. พ.ศ. …… เป็ นจํานวนเงิน………………บาท (………………………………………………)
โดยผูใ้ ห้ทุนจะจ่ายให้แก่ผรู ้ ับทุนเป็ น 3 งวด ดังรายละเอียดดังนี้
งวดที่ 1. จ่ายให้เป็ นเงินไม่เกิน………………. บาท (…………………………………………………)
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ โดยจะอนุมตั ิเงินให้ต่อเมื่อผูร้ ับทุนได้จดั ทําสั ญญารับทุน
แล้ว ทั้งนี้หวั หน้าโครงการวิจยั จะต้องไม่เป็ นผูต้ ิดค้างส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจยั ที่ได้รับในปี ที่
ผ่านๆมา
งวดที่ 2. จ่ายให้เป็ นเงินไม่เกิน………….…….บาท (…………………….………………………….)
คิดเป็ นร้อยละ 40 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ ผูใ้ ห้ทุนจะจ่ายให้ภายหลังจากผูร้ ับทุนได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ซึ่งต้องดําเนินการวิจยั ตามแผนงานคิดเป็ นร้อยละ 60 ของการดําเนินการวิจยั
ทั้งหมดของโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าดังกล่าวต้องผ่านการอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริ หารกองทุน
คณะนิติศาสตร์ แล้ว
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งวดที่ 3. จ่ายให้เป็ นเงินไม่เกิน………………….บาท (…………………..…………………………….)
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของจํานวนเงินอุดหนุนทั้งโครงการ จะจ่ายให้ภายหลังจากผูร้ ับทุนได้ส่งรายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้วและหนังสื อรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
ข้อ 2.
กรณี ที่โครงการวิจยั มีงบประมาณค่าครุ ภณั ฑ์ ให้ดาํ เนินการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ตาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2551 และให้ลงทะเบียนครุ ภณั ฑ์ไว้ที่คณะนิติศาสตร์

ข้อบังคับ

ข้อ 3. รายชื่อหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ ่ วมทําการวิจยั และรายละเอียดของโครงการวิจยั ตามที่ปรากฏ
แนบท้ายสัญญานี้ ผูร้ ับทุนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้ทุน
ข้อ 4. ผูร้ ับทุนจะนําส่ งรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ให้ผใู ้ ห้ทุนทราบทุก 6 เดือน โดยการรายงาน
ความก้าวหน้านี้นอกเหนือจากการรายงานความก้าวหน้าประกอบการจ่ายเงิน
ข้อ 5. ผูร้ ับทุนจะปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎ เกณฑ์ของ กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ม หาวิทยาลัยทักษิณ
รวมทั้งข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของผูใ้ ห้ทุน ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศ
คณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การรับทุนอุดหนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง กําหนดใช้แบบบทคัดย่อ และแบบรายงานวิจยั ฉบับย่อ
(3) ประกาศ สํานัก วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่ อง กําหนดใช้แบบตัวอักษรสําหรับแบบ
บทคัดย่อและแบบรายงานการวิจยั ฉบับย่อ
ทั้งนี้โดยจะถือว่าระเบียบ กฎ เกณฑ์ ข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญา
ข้อ 6. ผูร้ ับทุนจะจัดดําเนินการด้วยความวิริยะอุตสาหะให้การวิจยั เสร็ จได้ผลสมความมุง่ หมายของผูใ้ ห้
ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทําการวิจยั ได้ดว้ ยประการใดก็ดี ผูร้ ับทุนจะรี บรายงานให้ผใู ้ ห้ทุนทราบทันที เพื่อ
พิจารณาหาทางแก้ไข หรื อดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ข้อ 7. ผูร้ ับทุนจะควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็ นไปอย่างประหยัดและจัดเตรี ยมหลักฐานบัญชีการจ่ายเงิน
เพื่อให้ผใู ้ ห้ทุนตรวจสอบได้ทุกโอกาส
ข้อ 8. ผูร้ ับทุนจะใช้และบํารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์การวิจยั ของผูใ้ ห้ทุน ให้อยูใ่ นสภาพดีใช้การได้อยูเ่ สมอ และ
ผูร้ ับทุนยินยอมให้ผใู ้ ห้ทุนหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูใ้ ห้ทุนตรวจตราครุ ภณั ฑ์การวิจยั ซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของผูใ้ ห้
ทุนได้ทุกขณะและทุกโอกาส และเมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจยั ตามโครงการแล้ว ผูร้ ับทุนจะส่ งคืนครุ ภณั ฑ์การวิจยั ให้แก่
ผูใ้ ห้ทุนทันที
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ข้อ 9. ผูร้ ับทุนจะนําส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 เล่ม และไฟล์รายงานวิจยั ฉบับ สมบูรณ์ ที่
บันทึกลงในแผ่น CD/DVD จํานวน 1 แผ่น
ข้อ 10. กรรมสิ ทธิ์ ในผลงานวิจยั เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้ทุน ส่ วนผลประโยชน์ซ่ ึ งเกิดจากการนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ให้แบ่งกันระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณกับผูว้ จิ ยั ในสัดส่ วน 50:50
ข้อ 11. ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานวิจยั ในสิ่ งพิมพ์ใดหรื อสื่ อใดในแต่ละครั้ง ผูร้ ับ
ทุนต้องระบุขอ้ ความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณ โครงการสนับสนุนการวิจยั คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556” หรื อแจ้งข้อความดังกล่าวด้วยทุกครั้ง
ข้อ 12. ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมวิจยั หลายคน ผูร้ ับทุนจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบดูแลผูร้ ่ วมวิจยั ทุกคนให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ กฎ เกณฑ์ ข้อกําหนด ตามประกาศ คณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่เกี่ยวข้องของผูใ้ ห้ทุนอย่างเคร่ งครัด
ข้อ 13. หากผูร้ ับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น ผูร้ ับทุนยินยอมให้ผใู ้ ห้ทุนบอกเลิกสัญญาและ
ยินยอมชดใช้เงินทุนรวมทั้งดอกผล ตลอดจนครุ ภณั ฑ์การวิจยั ซึ่งจัดซื้ อโดยเงินอุดหนุนนี้คืนแก่ผใู ้ ห้ทุนทั้งหมด
ในกรณี ที่ผรู ้ ับทุนไม่สามารถทําวิจยั ต่อไปได้ หรื อไม่อาจทําให้แล้วเสร็ จได้ และประสงค์จะขอยุติการวิจยั
ตามโครงการที่รับเงินอุดหนุน ผูร้ ับทุนต้องยืน่ คําร้องต่อผูใ้ ห้ทุน และถือว่าผูร้ ับทุนผิดสัญญา จะต้องรับผิดตาม
ความในวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณี ผใู ้ ห้ทุนพิจารณาเห็นว่า การทําการวิจยั ของผูร้ ับทุนจะล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนดตามสัญญา
นี้ หรื อจะเนิ่นนานกว่าระยะเวลาตามโครงการที่กาํ หนด หรื อการวิจยั ตามโครงการของผูร้ ับทุนจะไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ห้ทุนอีกต่อไป ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา และผูร้ ับทุนต้องรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 14. ผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ ที่จะจัดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการ
ตามโครงการของผูร้ ับทุน ในระยะเวลาตามที่เห็นความจําเป็ น และหากพบว่ามีการดําเนินการใดที่แตกต่างไป
จากข้อตกลงของสัญญานี้ ผูใ้ ห้ทุนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญานี้และดําเนินการตามสัญญาข้อ 13.
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สัญญานี้ทาํ ขึ้นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผูใ้ ห้ทุน
( รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค )
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ลงชื่อ)……………………………………………..……ผูร้ ับทุน
(
)
หัวหน้าโครงการวิจยั
(ลงชื่อ)……………………………………………..……พยาน
( อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล )
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเหตุ

กรรมสิ ทธิ์ในผลงานวิจยั ก่อนที่จะมีการนําผลงานวิจยั ไปใช้ในเชิงพาณิ ชย์ และ/หรื อ ร่ วมลงทุนกับภาคเอกชน ผูร้ ับทุน
จะต้องแจ้งให้ผใู ้ ห้ทุนทราบก่อนที่จะดําเนินการใดๆ ในกรณี ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาอันเกิดขึ้นจากงานวิจยั ผูใ้ ห้
ทุนจะเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญานั้น และจะดําเนินการจดทะเบียนให้ โดยผูร้ ับทุนจะยังคงเป็ นผูป้ ระดิษฐ์อยู่ ยกเว้นจะมีการ
ตกลงกันเป็ นอย่างอื่นก่อนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา

