มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สัญญารับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ณ สํ า นั ก งานวิ จั ย นวั ต กรรม
และพันธมิตร มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาธนบุรี ระหวาง มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
ธนบุรี ตั้งอยูเลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โดย
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง และ
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
สัญชาติ..............อายุ........ป บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่..............................................................
ออกให ณ วันที่.................................... อยูบานเลขที่...............หมูบาน.................................................................
ถนน......................................... ตําบล/แขวง................................................... อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย......................... (เมือง................................................................
รัฐ.................................... รหัสไปรษณีย...................ประเทศ...............................) ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูรับทุน”
ทั้งสองฝายตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอสัญญา
ผู ใ ห ทุ น ตกลงให ทุ น และผู รั บ ทุ น ตกลงรั บ ทุ น สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก เป น จํ า นวน
............................บาท (..........................................................................) เพือ่ ทํา การวิจ ยั เรือ่ ง
..............................................................................................................................................................................
ตามโครงการวิจัยของ ผูใหทุนแนบทายสัญญานี้ หรือตามโครงการวิจัยของผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติจากผูใหทุนแลว
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “โครงการ” โดยมีระยะเวลาดําเนินการของการวิจัย...............เดือน นับแตวันที่............
เดือน.............................พ.ศ.................. ถึงวันที่..............เดือน.................พ.ศ.......................
ขอ 2. หนาที่ของผูใหทุน
2.1 ผู ให ทุ นจะจายเงินสนั บ สนุนเพื่อทําวิจัยตามสัญ ญานี้ใหแกผูรับทุนเปนรายเดือนตลอด
ระยะเวลาโครงการตามข อ 1 หรื อ เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญา เฉพาะกรณี ผู รั บ ทุ น เป น ชาว
ตางประเทศ ใหอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยพี่เลี้ยงของผูรับทุนจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ใหแลวเสร็จกอน ผูใหทุนจึงจะเริ่มจายเงินสนับสนุนรายเดือน โดย

-2จะจายยอนหลังใหกับผูรับทุนตั้งแตเดือนแรกไปจนถึงเดือนที่ดําเนินการตามระเบียบสภา
วิจัยแหงชาติฯ แลวเสร็จ
2.2 ผูใหทุนจะจายเงินสนับสนุนคาเครื่องบินระหวางประเทศ ไป-กลับชั้นประหยัด ระหวาง
ภูมิลําเนาของผูรับทุนและมหาวิทยาลัย จํานวน 1 เที่ยว ตามที่จายจริง หรือคนละไมเกิน
70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) สําหรับกรณีผูรับทุนที่ไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
2.3 ผูใหทุนจะสนับสนุนและรับผิดชอบคาใชจายเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูรับทุน ดังตอไปนี้
ก. บัตรประจําตัว ตามหลักเกณฑในการจัดทําบัตรประจําตัว
ข. การประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ จายตามจริง แตไมเกิน 10,000 บาท และการ
ตรวจสุขภาพประจําป
ค. การเขาใชบริการของสํานักคอมพิวเตอร
ง. การเขาใชบริการของสํานักหอสมุด
จ. การเขาใชบริการของกลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย
ฉ. การเขาใชบริการยานพาหนะเดินทางระหวางพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ 3. หนาที่ของผูรับทุน
3.1 ผูรับทุนตองดําเนินการวิจัยตามโครงการนี้ในทันทีนับแตวันลงนามในสัญญา ถาหากผูรับ
ทุนมิไดเริ่มดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันลงนามในสัญญา ผูใหทุนมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได
3.2 ผู รั บ ทุ นต อ งรั บ ผิ ดชอบการดําเนินการวิจัย โดยคํานึง ถึง ความปลอดภัยของผูรวมงาน
ผูเกี่ยวของ ตัวอยางที่ใชทดลอง และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามจริยธรรมการวิจัย
3.3 ผูรับทุนจะตองใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการตามสัญญานี้เทานั้น
3.4 ผู รั บ ทุ นจะต อ งไม รับ เงินอื่นใดจากแหลง เงินอื่น หรือ รับ ทุนอื่นใด และ/หรือ รับ ปฏิบัติ
งานวิจัยใด ๆ จากหนวยงานอื่น เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูใหทุนกอน
3.5 ผูรับทุนตองเปดเผยผลการวิจัยทั้งหมดตอผูใหทุน และตองใหความรวมมือกับผูใหทุนใน
การเปดเผยผลงานวิจัยทั้งหมดเพื่อโฆษณาเผยแพร ใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน หรือ
เพื่อการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เวน
แตจะไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่น
3.6 ผูรับทุนตองผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตีพิมพในวารสารนานาชาติอยางนอย 1 เรื่องในการ
รั บ ทุ น ตามสั ญ ญาจ า งนี้ โดยเป น ชื่ อ แรกของงานวิ จั ย และต อ งระบุ ข อ ความเป น
กิตติก รรมประกาศวา “เปนงานวิจัยที่ไดรับ ทุนสนับ สนุนนัก วิจัยหลัง ปริญ ญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี”
3.7 ผูรับทุนตองจัดทํารายงานการวิจัยซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแหลงทุน หรือตามที่ผูใหทุน
กําหนด โดยสงมอบแกผูใหทุนหรือผูที่ผูใหทุนมอบหมายภายในกําหนดเวลาตามสัญญานี้

-33.8 ผูรับทุนตองจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย และรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ตามที่แหลงทุนหรือผูใหทุนกําหนด กรณีที่สงมอบรายงานเกินระยะเวลาที่กําหนด
ผูใหทุนจะระงับการจายเงินสนับสนุนตามขอ 2.1 จนกวาจะไดรับรายงาน หรือจะไมใหการ
สนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยพี่เลี้ยงในการรับทุนนักวิจัยปริญญาเอกคนใหม
ทั้ ง นี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ จัดสง รายงาน ผู รั บ ทุน ต อ งสง สรุป ผลการปฏิ บัติ ง าน พร อ มแบบประเมินผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยพี่เลี้ยง โดยสงผานคณะ/สํานัก/สถาบัน ที่เปนสังกัด
ของนักวิจัยหลังปริญญาเอกมายังสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ขอ 4. การดําเนินโครงการ และการปฏิบัติตามสัญญา
4.1 ผูรับทุนขอรับรองวาบรรดาเอกสารหรือขอความใด ๆ อันปรากฏในเอกสาร ซึ่งผูรับทุนได
ยื่นหรือแจงแกผูใหทุนเพื่อขอรับทุนตามสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารในรายงานการวิจัยของ
โครงการและหลักฐานดานการเงินที่เสนอตอผูใหทุนเปนความจริงทุกประการ และยินยอม
ใหตรวจสอบได
4.2 ผูรับทุนไดรับทราบและเขาใจระเบียบขอกําหนดของแหลงทุนและผูใหทุน รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการนี้ ทั้งที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน และที่ซึ่งจะออกใช
บังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด
4.3 ผูรับทุนตองทําวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผล สมความมุงหมายของผูใหทุน
และรับรองวาจะไมนํางานตามโครงการวิจัยบางสวนหรือทั้งหมดไปใหผูอื่นรับชวง เวนแต
จะไดรับความยินยอมจากผูใหทุนเปนหนังสือกอน
4.4 หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงรายละเอียดสําคัญอยางใดในแผนงานหรือ
โครงการวิจัยที่ไดแจงไวในสัญญาตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุน ผูรับทุนจะรายงาน
ใหผูใหทุนทราบทันที และปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของผูใหทุน ทั้งนี้ ผูใหทุนมีสิทธิที่
จะยุติการสนับสนุนทุนวิจัย หรือใหความเห็นชอบกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการไดตาม
ความเหมาะสม
4.5 ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใด ๆ อันอาจจะเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปเกิดขึ้น ผูรับทุนจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหทุน
ไดทราบภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่ปญหาดังกลาวเกิดขึ้น เพื่อรวมกันหาแนวทาง
แกปญหาตอไป
4.6 กรณีผูรับทุนไมสามารถทําการวิจัยตามโครงการใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาตามขอ
1. ผูรับทุนตองแจงเหตุผลใหผูใหทุนทราบเปนหนังสือ และขออนุมัติขยายเวลากอ นวัน
สิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ ผูใหทุนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายเวลาหรือไมก็ได โครงการที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาได จะถือเอาวันสุดทายของ
การขยายเวลาเปนวันกําหนดสงผลงาน หากพนกําหนดวันสงผลงานนั้น ใหถือวาผูรับทุนสง
ผลงานลาชา

-44.7 ผูรับทุนตองปองกันมิใหผูใหทุนรับผิดตอบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการ
กระทําการหรือการละเวนไมกระทําการของผูรับทุน หัวหนาโครงการ ลูกจาง และตัวแทน
4.8 กรณีที่ผูรับทุนจะนําผลการวิจัยที่ไดรับทุนตามสัญญานี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเผยแพร
ในเอกสารหรือสิ่งพิมพใดหรือสือ่ ใด ๆ หรือในการสาธิตแกสาธารณชน ผูรับทุนจะตองไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากผูใหทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูใหทุนกําหนดกอนจึงจะเผยแพร
หรือสาธิตได
4.9 กรณีที่ผูรับทุนประสงคจะนําผลงานอันเนื่องมาจากโครงการหรือผลการวิจัยที่ไดรับทุนตาม
สัญญานี้ไปใชในเชิงพาณิชยหรือในการใด ๆ อันกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนตอบแทน
ผู รั บ ทุ นจะต อ งได รั บ อนุญ าตเปนหนัง สือ จากผูใหทุนและปฏิบัติตามเงื่อ นไขที่ผูใ ห ทุ น
กําหนดกอนจึงจะดําเนินการได
4.10 การใหอนุญาตของผูใหทุนตามขอ 4.8 และ 4.9 ไมเปนเหตุใหผูรับทุนหลุดพนจากความ
รับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการอนุญาตดังกลาว และหากการให
อนุญาตตามขอ 4.8 และ 4.9 โดยผูรับทุนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใหทุนดวย ผูใหทุนมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายเอาจากผูรับทุนได
4.11 กรณีที่ผูใหทุนหรือผูรับทุนเห็นวา โครงการซึ่งไดดําเนินการไปตามระยะเวลาของสัญญา
ตามข อ 1. ยั ง มี ค วามจํ า เป น ที่จ ะต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ โครงการนั้ นได
ดําเนินการเสร็จสิ้นครบถวนแลว ยัง สามารถดําเนินการพัฒ นาอยางใดอยางหนึ่งตอไป
เพิ่มเติม ซึ่งการดําเนินการเพิ่มเติมดังกลาวนี้จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเกิดความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูใหทุนหรือผูรับทุนมีสิทธิยื่นขอเสนอเพิ่มเติมใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเพื่อ
ดําเนินโครงการเพิ่มเติมใหเปนไปอยางตอเนื่องตามที่ทั้งสองฝายจะไดตกลงกันตอไปไดอีก
ไมเกิน 1 (หนึ่ง) ป การสนับสนุนดังกลาว ผูรับทุนจะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากผูใหทุนแลวเทานั้น
ขอ 5. ทรัพยสินทางปญญา และการรักษาความลับ
5.1 สิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการตามสัญญานี้ ใหตกเปนของผูใหทุน
เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น และผูใหทุนตกลงแบงผลประโยชนที่ไดรับจากทรัพยสิน
ทางปญญานั้นใหแกผูรับทุน ตามประกาศเกี่ยวกับ การบริหารผลประโยชนอันเกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
5.2 กรณี ที่ ผ ลการวิ จัยอันเนื่อ งมาจากโครงการนี้จะนําไปสูการประดิษฐ หรือ การออกแบบ
ผลิ ตภั ณฑ หรื อ งานสรางสรรคตาง ๆ ผูรับ ทุนตกลงใหความรวมมือ อยางเต็ม ที่ในการ
ดําเนินการขอรับความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา และตองไมนําไปเผยแพร
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในเอกสารหรือสิ่งพิมพใด ๆ จนกวาผูใหทุนจะไดดําเนินการขอรับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือทรัพยสินทางปญญาอื่นเสร็จเรียบรอยแลว

-55.3 ผูรับทุนจะรักษาความลับ และ/หรือความลับทางการคาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตาม
สัญญาและจะไมเปดเผยไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ไมถายทอดใหแกบุคคลอื่น และ/หรือ
ไมนําความลับดังกลาวไปหาประโยชนไมวากรณีใด ๆ เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากผูใหทุนกอน
5.4 ผูรับทุนจะตองรับผิดและชดใชคาเสียหายใด ๆ แตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหง
กฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลที่สาม ซึ่งผูรับทุนนํามาใช
ในการปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้
ขอ 6. เหตุสุดวิสัย และการบอกเลิกสัญญา
6.1 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของผูให
ทุน หรือพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย ทําใหผูรับทุนไม
สามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ ผูใหทุนมีสิทธิสั่งระงับงาน
ตามโครงการชั่วคราว และผูรับทุนมีสิทธิไดรับการขยายเวลาสัญญาจางเพื่อรับทุน โดยให
อยูในดุลพินิจของผูใหทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
6.2 ผูใหทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูใหทุนมีสิทธิที่จะจัดใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริง
ติดตามความกาวหนาและประเมินผลของการดําเนินโครงการตามสัญญานี้ และหากพบวา
มีการดําเนินการใดที่แตกตางไปจากขอตกลงของสัญญานี้ หรือผูรับทุนไมปรับปรุงแกไข
งานวิจัยตามที่ผูใหทุนรองขอภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูใหทุนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้
6.3 ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญานี้ หรือไดบอกเลิกสัญญาแลว ผูรับทุนจะตองสง
มอบขอมูลงานวิจัยทั้งหมดที่มีอยูในระหวางดําเนินการตามสัญญาคืนใหแกผูใหทุน โดยจะ
เรี ย กร อ งค า เสี ย หายอย า งใดมิไ ด และสั ญ ญาว า จะไมเ ปด เผยข อ มูล เกี่ ยวขอ งกับ การ
ปฏิบัติงานตามสัญญาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกผูใดทราบภายในระยะเวลา 5 (หา)
ป เวนแตขอมูลนั้นไมใชขอมูลที่เปนความลับโดยชอบดวยกฎหมาย และ/หรือไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากผูใหทุนแลว
6.4 ในกรณีที่ผูรับทุนละทิ้งงานวิจัย หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหทุนจะมีหนังสือ
แจงใหผูรับทุนทราบ โดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหผูรับทุนปฏิบัติใหถูกตอง
ตามสัญญา หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดทันที ในกรณีดังกลาว ผูรับทุนจะตองชดใชคืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางสวนตามที่
ผูใหทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณการวิจัยทั้งหมดแก
ผูใหทุนภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันทีผ่ ูใหทุนไดแจงหนังสือใหผุรับทุนทราบ ทั้งนี้ ใน
กรณีเกิดความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งแกผูใหทุน ผูใหทุมีสิทธิ์ที่จะเรียกคาเสียหายอยาง
ใดอยางหนึ่งจากผูรับทุนไดอีกดวย

-66.5 ในกรณีผูรับทุนไมสามารถทําการวิจัยตอไปได หรือไมอาจทําใหแลวเสร็จได และประสงค
จะขอยุติการวิจัยตามโครงการที่ไดรับทุน ผูรับทุนตองยื่นคํารองตอผูใหทุน และถือวาผูรับ
ทุนผิดสัญญาและตองดําเนินการรวมทั้งรับผิดตามความในขอที่ 6.4
6.6 ในกรณีผูใหทุนพิจารณาเห็นวา การทําการวิจัยของผูรับทุนจะลาชาเกินกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามสัญญานี้ หรือจะเนิ่นนานเกินกวาระยะเวลาตามโครงการวิจัยที่รับทุน เปนเหตุ
ให โ ครงการของผู รั บ ทุนจะไมเปนประโยชนอีก ตอ ไป ผูใหทุนมีสิท ธิร ะงับ การจายเงิน
อุดหนุนและบอกเลิกสัญญาตามวิธีการที่ระบุไวในขอที่ 6.4 ทั้งนี้ ผูรับทุนตองดําเนินการ
และรับผิดชอบตามความในขอที่ 6.4 ดวย
ขอ 7. การวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปญหาซึ่งตองพิจารณาวาการดําเนินการของผูรับทุนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
และปญหาอื่นอันเกิดจากการจางหรือการทําวิจัยจากการรับทุนดังกลาว ผูใหทุนจะเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยชี้
ขาดของผูใหทุนใหถือเปนที่สุด
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาทุกฝายไดอานและเขาในขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางเก็บไวฝายละฉบับ
เอกสารแนบทายสัญญาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ขอความในเอกสารแนบทายสัญญา
ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหถือตามขอความในสัญญา และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญานี้ขัดหรือแยง
กันเอง หรือมิไดกลาวไว ใหถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูใหทุน
ลงชื่อ ............................................................... ผูใหทุน
(.............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผูรบั ทุน
(.............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... อาจารยทปี่ รึกษา
(.............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(.............................................................)

