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   สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 ประเภท………………………….. 

 
             สัญญำนี้ท ำขึ้น ณ คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล   เมื่อวันท่ี...................................
ระหว่ำง คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดย .............................................  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำ 
นี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ ........................................... สังกัดภำควิชำจุลชีววิทยำช่องปำก ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญำจะรวมเรียกว่ำ  “ผู้รับทุน” อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยตกลงกันมีข้อควำมต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้และผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกเงินรำยได้คณะทันตแพทยศำสตร์  
ประจ ำปีงบประมำณ.......................... เพื่อกำรวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ 
        (ภำษำไทย)  ........................................................ 
                 (ภำษำอังกฤษ)  ..................................................... 
              ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญำจะเรียกว่ำ “โครงกำร” ตำมเอกสำรแนบ ในวง เงิน  . . . . . . . . . . . . . . . . . .บำท 
(................................) มีระยะเวลำด ำเนินกำร ……………… เดือน นับต้ังแต่วันท่ี ……………………………… ถึงวันท่ี 
…………………………………. 

   ข้อ 2  ผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงจะแบ่งจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยตำมงบประมำณโครงกำรวิจัยท่ีได้รับ
อนุมัติส่วนกำรใช้จ่ำยเงินทุนวิจัยให้ปฏิบัติตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรเงินอุดหนุนกำร
วิจัย พ.ศ. 2560  และประกำศมหำวิทยำลัย  ประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์ ท้ังท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะออกใน
ภำยหน้ำ  

 ในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยให้ผู้รับทุนในแต่ละงวด  ผู้ให้ทุนจะตัดโอนงบประมำณในส่วนของเงิน
ค่ำตอบแทนและเงินเดือนลูกจ้ำงโครงกำร รวมท้ัง ค่ำประกันสังคมส่วนของนำยจ้ำงสมทบ เข้ำระบบ กำรจ่ำย
เงินเดือนของมหำวิทยำลัยและส่วนงำน (Payroll) เป็นเงิน - บำท (..-...) และส่วนท่ีเหลือในงบด ำเนินกำร เป็น
จ ำนวนเงิน …………………………….. บำท (…………………………….) จะแบ่งจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัยเป็นงวดๆ ดังนี้  
              งวดท่ี ..................จ ำนวนเงินร้อยละ  60 ของเงินอุดหนุนกำรวิจัยส่วนท่ีเหลือในงบด ำเนินกำร  คิด
เป็นเงิน ............................. บำท (.............................) จะจ่ำยให้เมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดวิจัยแล้ว 
              งวดท่ี ..................จ ำนวนเงินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนกำรวิจัยส่วนท่ีเหลือในงบด ำเนินกำร คิด
เป็นเงิน .................... บำท (..........................) จะจ่ำยเมื่อส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำพร้อมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยและ
บันทึกกำรใช้เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 
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              งวดท่ี ..................จ ำนวนเงินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนกำรวิจัยส่วนท่ีเหลือในงบด ำเนินกำร คิด
เป็นเงิน .................... บำท (..........................) จะจ่ำยเมื่อส่งส ำเนำผลงำนตีพิมพ์หรือหลักฐำนกำรตีพิมพ์และ
รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยและบันทึกกำรใช้เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ
คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 
   
      ท้ังนี้  ในกำรแบ่งจ่ำยเงินอุดหนุนกำรวิจัย ให้ยึดถือปฏิบัติตำมประกำศฯ และอ้ำงอิงรำยละเอียด 
ตำมประเภทของกำรให้ทุนอุดหนุนท่ีได้รับอนุมัติ          
               ข้อ 3 ผู้รับทุนจะต้องเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนท่ีผู้ให้ทุนก ำหนดภำยใน
เวลำทุก  6  เดือน และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรแล้ว  ผู้รับทุนจะต้องส่งส ำเนำ
กำรตีพิมพ์หรือ ส่งหลักฐำนกำรให้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วและส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ให้ทุน 
               ข้อ 4  ผู้รับทุนทรำบและเข้ำใจ  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรบริหำรเงินอุดหนุนกำร 
วิจัย พ.ศ. 2560  และประกำศ  มหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย 
ของมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2560  และประกำศ มหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตรำเงินเดือน  
ค่ำตอบแทน และค่ำใช้สอย  ในกำรบริหำรเงิน อุดหนุนกำรวิจัย ของมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2560  และ 
ประกำศ  คณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล  ว่ำด้วย ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและหลักเกณฑ์กำรจัด 
สรรทุนอุดหนุนกำรวิจัย  พ.ศ. 2560  และจะปฏิบัติตำมข้อบังคับฯ ในประกำศข้ำงต้นโดยเคร่งครัด 
             ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบแต่โดยล ำพังต่อกำรละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือสิทธิใดๆ ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลภำยนอกซึ่งผู้รับทุนน ำมำใช้ปฏิบัติงำนวิจัยตำมสัญญำนี้ 
            ข้อ 6 ผู้รับทุนจะต้องท ำงำนวิจัยตำมโครงกำรนี้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ  และรับรองว่ำจะไม่น ำงำนตำม
โครงกำรวิจัยบำงส่วน หรือท้ังหมดไปให้ผู้อื่นรับช่วง เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ให้ทุนก่อน  
             ข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้
เป็นไปตำมจริยธรรมกำรวิจัยในคน/ในสัตว์ทดลองและควำมปลอดภัยทำงด้ำนชีวภำพ ด้ำนเคมี ด้ำนรังสี และ
ด้ำนอนำมัยและส่ิงแวดล้อม 
           ข้อ 8 หำกผู้รับทุนมีควำมจ ำเป็นต้องเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงโครงกำรและรำยจ่ำยงบประมำณใน
หมวดต่ำง ๆ หรือกำรขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย หรือรำยละเอียดอื่นใดท่ีเป็นสำระส ำคัญในโครงกำร 
ผู้รับทุนจะต้องท ำค ำเสนอขออนุมัติพร้อมช้ีแจงเหตุผลไปยังผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนจะต้องแจ้งผลมำยังผู้รับทุน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันท่ีได้รับค ำเสนอขออนุมัติ 
          ข้อ 9 กำรขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัยหรือส่งหลักฐำนกำรเสนอขอตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว จะขอขยำย
ได้ไม่เกิน  2  ครั้งๆ ละไม่เกิน 6 เดือน 
          ข้อ 10 ในกรณีท่ีผู้รับทุนละท้ิงโครงกำร หรือไม่ปฏิบัติตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับทุนทรำบโดยจะมีก ำหนดระยะเวลำพอสมควรเพื่อให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตำมสัญญำ หำกผู้รับทุน 
ไม่ปฏิบัติตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดดังกล่ำว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันที และผู้รับทุนยินยอมชดใช้คืน
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เงินทุนท้ังหมด  หรือบำงส่วนตำมท่ีผู้ให้ทุนเห็นสมควร รวมทั้งดอกผลท่ีเกิดจำกเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์กำร
วิจัยท้ังหมดแก่ผู้ให้ทุนภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ีผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ให้ทุน         
          ในกรณีผู้รับทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยตำมโครงกำรต่อไปได้ หรือไม่อำจด ำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภำยในก ำหนดเวลำ และประสงค์จะขอยุติกำรวิจัยตำมโครงกำรท่ีได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องยื่นค ำร้องพร้อมช้ีแจง
เหตุผลเสนอต่อผู้ให้ทุนเพื่อขออนุมัติยุติโครงกำร และยินยอมชดใช้คืนเงินท้ังหมดหรือบำงส่วนตำมท่ีผู้ให้ทุน
เห็นสมควร รวมท้ังดอกผลท่ีเกิดจำกเงินทุนนั้น ตลอดจนอุปกรณ์กำรวิจัยท้ังหมดแก่ผู้ให้ทุนภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ให้ทุน 
         ข้อ 11 ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรท่ีได้รับทุนนี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ของผู้ให้ทุน ส ำหรับ
กำรจัดสรรผลประโยชน์ให้กับผู้รับทุน ซึ่งเกิดจำกกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้เชิงพำณิชย์ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีผู้ให้ทุนก ำหนด       
          ข้อ 12  ส ำเนำตีพิมพ์ในวำรสำร และรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ทุกฉบับ  ให้ระบุข้อควำมเป็น
กิตติกรรมประกำศเป็นภำษำไทยว่ำ  “โครงกำรวิจัยได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  จำกคณะทันตแพทยศำสตร์   
มหำวิทยำลัยมหิดล  ประจ ำปี พ.ศ......./รหัสโครงกำร.............” หรือภำษำอังกฤษว่ำ “ Supported  by  
Mahidol  University Faculty of Dentistry Grant (year)/ Research Code….”   
          ข้อ 13  เอกสำรแนบท้ำยสัญญำให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ  
ขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี้ให้ถือตำมข้อตกลงในสัญญำ  และในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้ขัดหรือแย้ง 
กันเองหรือมิได้กล่ำวไว้ให้ถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

 สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ โดยมีข้อควำมตรงกัน คู่สัญญำท้ัง 2 ฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม 
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และต่ำงเก็บไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งจะ  
เก็บรักษำไว้ที่ หน่วยบริหำรจัดกำรกำรวิจัย ส ำนักงำนกำรวิจัย คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
  ลงช่ือ......................................................... ผู้ให้ทุน        ลงช่ือ.......................................................... ผู้รับทุน 
(...................................................................)                (...................................................................) 
           คณบดี  คณะทันตแพทยศำสตร์                                  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
 
 
    ลงช่ือ........................................................ พยำน         ลงช่ือ............................................................. พยำน 
          (......................................................)                      (.................................................................)  
         รองคณบดีฝ่ำยวิจัย                                     หัวหน้ำภำควิชำ/ผู้บังคับบัญชำขั้นต้น  
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