ตัวอย่าง

แบบข้อตกลงเลขที่......./๒๕๕๕.....

ข้อตกลงรับทุนการวิจยั
ข้อตกลงนี้ทําขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ..................ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
.........................................................................................เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” การวิจัย ฝ่ายหนึ่ง กับ
(........................ชื่อวิทยาลัย..........................................................................) ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่
.....................................ที่อยู่ของวิทยาลัย.............................................................................................................
โดย......ชื่อผู้อํานวยการ/ผู้บังคับบัญชา.......ตําแหน่ง.........ผู้อํานวยการวิทยาลัย.................................................
(...........ชื่อนักวิจัย.........................................) อาชีพ.......ข้าราชการ............................................
ตําแหน่ง...........ครู...........................................สังกัด.........วิทยาลัย.....................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรอื่นๆ (ระบุ).......บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ........................
เลขที่.........๑-๒๓๔๕-๖๗๘๙๐-๑๒-๓............................อายุ...๔๐....ปี สัญชาติ....ไทย.......อยู่บ้านเลขที่..........
๑.....................ตรอก/ซอย...........ซอย....................ถนน.............ถนน.......................แขวง/ตําบล...............เขต/
อําเภอ...........อําเภอ.............จังหวัด.....................จังหวัด......................................ซึ่งได้รับอนุญาตจาก........
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..........ให้ทํางานวิจัย ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” การ
วิจัย อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้ทุนมีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาที่สําคัญของประเทศหรือนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศจึงได้จัดสรรเงินโครงการวิจัยประเภท
.................งบเงินอุดหนุน............โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับทุนการวิจัยที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือเงินที่ได้จากแหล่งอื่นๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับ เพื่อ
ดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุน โครงการวิจัยประเภท...งบเงินอุดหนุน............
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน.........งบประมาณที่ได้รับ...............บาท (.........จํานวนเงินเป็นตัวอักษร...........................)
เพื่อทําการวิจัย เรื่อง ..........ชื่อโครงการวิจัย.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตามโครงการวิจัยของผู้รับทุนแนบท้ายข้อตกลงนี้ในผนวก....ก.........ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนแล้ว ซึ่งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้เรียกว่า “โครงการ” โดยคณะผูว้ ิจัยตามรายชื่อปรากฏใน......ข้อเสนอโครงการ.................................
/ รายละเอียด...

๒

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งอนุมัติทนุ อุดหนุนการวิจัยประเภท.........งบเงินอุดหนุน................................
แนบท้ายข้อตกลงนี้ในผนวก ...........ก (ข้อเสนอโครงการ)...................................................................................
ผู้รับทุนจะต้องจะต้องทําการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา........๑.......ปี........-............เดือน นับ
แต่วันลงนามในข้อตกลงนี้
ในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการดําเนินโครงการตามสัญญานี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิในการ
ปรับลดเงินอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรให้แก่ผรู้ บั ให้กู้รับทุนตามความเหมาะสมของวงเงินประมาณที่ผู้ให้ทุนได้รับ
จากรัฐบาลในแต่ละปี
หากผู้รับทุนมีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องนําเงินโครงการที่เหลือ
ดังกล่าวมามอบคืนให้แก่ผู้ให้ทุน ภายใน ๑ เดือน
ในกรณีทผี่ ู้ให้ทนุ หรือผู้รับทุนเห็นว่า โครงการซึ่งได้ดําเนินการเสร็จสิ้นโดยครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง
นั้นอาจดําเนินการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเพิ่มเติมโครงการจากเดิมซึ่งการดําเนินการเพิ่มเติมดังกล่าวนี้
จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุด หรือเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้รับทุนหรือผู้รับทุนมีสทิ ธิยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อดําเนินโครงการเพิ่มเติมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันต่อไป
ข้อ ๒. ผู้รับทุนการวิจัย ต้องไม่มีภาระงานวิจัยหรือผูกพันกับงานวิจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน
หรือเรื่องอื่นก็ตามที่อยู่ในระหว่างช่วงเวลาซ้ําซ้อนกันกับการขอรับทุนนี้ หากตรวจพบสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบดําเนินงานหรืองบเงินอุดหนุนโดยให้
ผู้วิจัยยุติการรับทุนประเภทนั้นทันที และผู้รับทุนต้องรับผิดชอบชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่
ผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน......
๓๐.......วัน (..................สามสิบวัน........................) นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ
ข้อ ๓. การเบิกเงินโครงการวิจัยจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนมีสิทธิเบิกเงินทุนการวิจัยเป็นงวดๆ ตาม
งบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุน ส่วนการใช้จ่ายเงินให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ให้ทุนในการ
ขอรับทุนการวิจัยประเภท....งบเงินอุดหนุน..................แนบท้ายข้อตกลงในผนวก.........................ทั้งที่มีอยู่แล้ว
และ/หรือที่จะออกใช้ข้อบังคับขึ้นในภายหน้า โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนเป็นงวดๆ ตามที่ระบุใน
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงในผนวก.....ข (แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)........................
ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินการวิจัยในแต่ละงวดดังกล่าว โดยวิธีการโอนเงินไปที่สถานศึกษา/หน่วยงาน
เมื่อได้รับเงินทุนแล้วให้นําจํานวนเงินทุนโครงการวิจัยที่ได้รับเข้าบัญชีฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด จํากัด

/ ข้อ ๔. ผู้รับทุน...

๓

ข้อ ๔. ผู้รับทุนมีหน้าที่ส่งรายงานการวิจัยแก่ผู้ให้ทุนตามรายการดังต่อไปนี้
๔.๑ รายงานความก้ า วหน้ า ของการวิ จั ย ตามแบบและระยะเวลาที่ ผู้ ใ ห้ ทุ น กํา หนด โดย
รายงานความก้าวหน้าตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากผู้ให้ทุน ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดําเนินโครงการวิจัยให้ได้คุณภาพต่อไป
๔.๒ ร่างรายงานการวิจัยสมบูรณ์ จํานวน........๓........(.....สาม.......) ชุด พร้อมทั้งบทคัดย่อ
ภาษาไทย จํานวนอย่างละ........๓.......(.......สาม........) ชุด เพื่อให้ผู้ให้ทุนหรือผู้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนให้
ความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบเพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการดําเนินโครงการวิจัยให้ได้คุณภาพต่อไป
๔.๓ รายงานการวิจัยสมบูรณ์ หลังจากรายงานฉบับร่างได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนแล้ว
โดยระบุข้อความที่หน้าปกว่า
“ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” และให้มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปกด้วย จํานวน....๖...ชุด และสรุปผลการวิจยั
ภาษาไทยตามแบบที่ผู้ให้ทุนกําหนด จํานวนอย่างละ.....๖....ชุด ภายใน....๓๖๕.........วัน นับแต่วันลงนาม
ข้อตกลง
ผู้รับทุนจะให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้ทุนและผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากผู้ให้ทุน
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัย
ในกรณีที่ผู้ให้ทุนหรือผู้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุน
พิจารณาเห็นสมควรให้ผรู้ ับทุนแก้ไข เปลีย่ นแปลงหรือดําเนินการอื่นใดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
การวิจัยฉบับใด ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกําหนดทั้งสิ้น โดยผู้รับทุนจะต้องดําเนินการดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติเงินอุดหนุนงวดนั้นๆ
ข้อ ๕. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับ
ทุนหรือเหตุจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถทําการ
วิจัยให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาแห่งข้อตกลงนี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราวและผู้รับทุนมีสิทธิ
ได้รับการขยายเวลาการทําวิจัยออกไป โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖. ผูใ้ ห้ทนุ มีสิทธินําผลการวิจัยซึ่งเกิดเนื่องจากดําเนินโครงการตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าที่สําเร็จ
แล้วบางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ หรือนําไปใช้ในการวิจัย
เพื่อพัฒนาทางวิชาการต่อไป หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ในทางราชการได้
ข้อ ๗. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัยให้เป็นของผู้ให้ทุนแต่ผู้เดียว เว้นแต่คู่สัญญาสองฝ่ายมี
การตกลงเป็นอย่างอื่นก่อนการลงนามข้อตกลงนี้ ส่วนการจัดสรรประโยชน์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ให้ทุนที่ประกาศใช้บังคับ
ข้อ ๘. สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรือเอกสารแสดงสิทธิใดๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
เป็นผลมาจากการวิจัยตามข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของผู้ให้ทุนที่ประกาศใช้บังคับ
/ ข้อ ๙. ในการ...

๔

ข้อ ๙. ในการที่ผู้รับทุนจะนําผลการวิจัยที่ได้รับทุนตามข้อตกลงนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
เผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ใดๆหรือสื่อใดๆ หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่า ณ ที่ใด ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับทุน แต่ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ผู้ให้ทุนกําหนดก่อนจึงเผยแพร่หรือสาธิตได้ การให้อนุญาตของผู้ให้ทุนไม่เป็นเหตุ ให้ผู้รับทุนหลุดพ้นจาก
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมาจากการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว กรณีผู้รับทุนได้รับ
อนุญาตจากผู้ให้ทุนให้มีการตีพิมพ์ผลการวิจัยได้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องลงข้อความไว้หน้าปก “ได้รับทุนการวิจัย
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และให้มีตราของผู้ให้ทุนปรากฏอยู่บนหน้าปกด้วย
ในกรณีที่ผู้รับทุนประสงค์จะนําผลงานอันเนื่องมาจากโครงการนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในการ
ใดๆอันก่อให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทน ผู้รับทุนจะต้องดําเนินการตามที่ผู้ให้ทุนกําหนดและได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ ๑๐. ผู้รับทุนจะตรวจสอบกํากับดูแล ให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกําหนด
ของผู้ให้ทุนตลอดจนข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด การเปลี่ยนแปลงบุคคลใดๆ เกี่ยวกับผู้ร่วมวิจัย ผู้รับทุนจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบเห็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ ๑๑. ในกรณีที่ผู้รับทุนละทิ้ง งานวิจัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้ทุนจะมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบโดยจะกําหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อตกลง
หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสทิ ธิบอกเลิกข้อตกลงได้ทันที ในกรณี
ดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ผู้ให้เห็นสมควรทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินทุน
นั้น ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยทั้งหมดแก่ผู้ให้ทุนภายใน......๓๐...........(..........สามสิบ............................) วัน
นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ ทั้งนีใ้ นกรณีเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ให้ทุน
ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้รับทุนอีกด้วย
ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถทําการวิจัยต่อไปได้ หรือไม่อาจทําให้แล้วเสร็จได้ และประสงค์จะขอ
อนุมัติการวิจัยตามโครงการที่ได้รับทุน ผู้รบั ทุนต้องยื่นคําร้องต่อผู้ให้ทุนและถือว่าผู้รบั ทุนทําผิดข้อตกลงและ
ต้องดําเนินการรวมทั้งรับผิดตามความในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๑๒. ผูข้ อรับทุนขอรับรองว่าบรรดาเอกสาร หรือข้อความใดๆ อันปรากฏในเอกสารซึ่งผู้รับทุน
ได้ยื่นเพื่อขอรับทุนหรือถ้อยคําใดๆ ซึ่งผู้รบั ทุนได้แจ้งแก่ผู้ให้ทุนเพื่อขอรับตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งเอกสารใน
รายงานการวิจัยของโครงการและหลักฐานด้านการเงินที่เสนอต่อผู้ให้ทุนเป็นความจริงทุกประการและยินยอม
ให้ตรวจสอบได้
ข้อ ๑๓. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้ระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน ให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยของผู้ให้ทุนให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๔. หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินทุนวิจัยตามข้อตกลง
นี้ และค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ทุนแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้ข้อตกลงนี้
/ ข้อตกลง...

๕

ข้อตกลงนี้จัดทําขึ้นสี่ฉบับมีขอ้ ความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละ
สองฉบับ

ลงนามให้อยู่ภายในหน้าเดียวกัน

(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้ให้ทุน
( .................................................................... )
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้รับทุน
( .................................................................... )
ตําแหน่ง .......................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................... ผู้บังคับบัญชา
( ...................................................................... )
ตําแหน่ง ........................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................ ผู้ควบคุมการวิจัย
(...............ดร.มงคลชัย สมมอุดร.......................)
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
(ลงชื่อ) ........................................................................ พยาน
(.................ดร.รจนา จันทรากุล.......................)
หัวหน้ากลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์
(ลงชื่อ) ........................................................................พยาน
(..........................................................................)
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาในสถานศึกษา

หมายเหตุ

กรณีผู้รับทุนเป็นผู้อํานวยการ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา

