สัญญารับทุนอุดหนุนการวิ จยั
................................................................................................................................
สัญญารับทุนฉบับนี้ทาขึน้ ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ตัง้ อยู่ทศ่ี นู ย์การประชุมแห่งชาติ
สิรกิ ติ ิ ์ โซน ดี ชัน้ 2 ห้อง 201/20 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เมือ่ วันที.่ .........เดือน..............................พ.ศ. ...........ระหว่าง สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
โดย ....................................................ในฐานะ ประธาน คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย ซึง่ ต่อไปนี้สญ
ั ญานี้เรียกว่า “ผูใ้ ห้ทนุ ” ฝ่ ายหนึ่งกับ
นาย / นาง / นางสาว ...............................................................................................................................
ตาแหน่ง ( หัวหน้าโครงการ / สังกัด ).......................................................................................................
คณะ/สถาบัน/สานัก/หน่วยงาน..................................................................................................................
บ้านเลขที.่ ..................ถนน.............................ตาบล/แขวง......................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด..........................................
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูร้ บั ทุน” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทัง้ สองฝ่ ายตกลงทา “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั ” โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คานิ ยาม
1.1 “โครงการวิจยั ” หมายความว่า การวิจยั ศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย เรื่อง (ไทย) “..................................” (อังกฤษ) “................................................” ของ
......................................................หน่ วยงาน....................................... .. ...................... โดยมี
....................................เป็ นทีป่ รึกษา
1.2 “ทุน ” หมายความว่า เงิน ค่า ใช้จ่ ายที่ “ผู้ใ ห้ทุน ” จ่ า ยให้แ ก่ “ผู้ร บั ทุน ” เพื่อการวิจ ัย ศึกษาค้น คว้าตาม
โครงการภายใต้สญ
ั ญานี้
1.3 “ผลงาน” หมายความว่า เอกสาร ข้อมูล ต้นแบบ โปรแกรม และสิง่ อืน่ ใดที่ “ผูร้ บั ทุน” จัดทาหรือสร้างสรรค์
ขึน้ จากการวิจยั ศึกษาค้นคว้าตามโครงการภายใต้สญ
ั ญานี้
ข้อ 2 ข้อตกลง
2.1 “ผูใ้ ห้ทุน” ตกลงให้ทุน และ “ผูร้ บั ทุน” ตกลงรับทุนและรับทา “โครงการวิจยั ” โดยมีระยะเวลาการ
ดาเนินงาน “โครงการวิจยั ” ตัง้ แต่
วันที.่ ....................เดือน.................................พ.ศ. ..............
ถึงวันที.่ ................เดือน.................................พ.ศ. ..........
2.2 “ผู้ให้ทุน ” และ “ผู้รบั ทุน ” สามารถ เปิ ดเผย โฆษณา เผยแพร่ ซึ่งข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ย วกับ
ผลงานของ “โครงการวิจยั ” ทีส่ าเร็จแล้วในสิง่ ตีพมิ พ์ใดหรือสิง่ ใด แต่จะต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากอีกฝ่ ายหนึ่งก่อน และจะต้องระบุให้ชดั เจนว่า “เป็ นผลงานวิจยั ของ..................................................โดย
ได้รบั ทุนอุดหนุ นจากกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย” และส่งสาเนา
โฆษณาเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารดังกล่าวแก่อกี ฝ่ ายหนึ่งจานวน 1 ชุด
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2.3 ผู้ร ับ ทุ น จะต้ อ งใช้เ งิน ทุ น ที่ไ ด้ ร ับ ตามสัญ ญาเพื่อ ด าเนิ น การให้เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการวิจยั ตามสัญญานี้เท่านัน้ และจะต้องใช้อย่างประหยัด และเหมาะสม ตามระเบียบการเงิน บัญชี และ
พัส ดุ ข องผู้ร ับ ทุ น ตลอดจนจัด เตรีย มหลัก ฐานการรับ และการจ่ า ยเงิน ให้ถู ก ต้อ งครบถ้ว น เพื่อ ให้ ผู้ใ ห้ทุน
ตรวจสอบได้ทกุ .........( ) เดือน หรือตามทีผ่ ใู้ ห้ทนุ เห็นสมควร และในกรณีทเ่ี กิดปั ญหาซึง่ ต้องพิจารณาว่าการ
ใช้เงินเพีอ่ ดาเนินการของผูร้ บั ทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ผใู้ ห้ทนุ เป็ นผู้
วินิจฉัยชีข้ าด โดยผูร้ บั ทุนจะไม่หกั เงินทุนวิจยั ของโครงการนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใดๆ (Indirect or overhead
cost) ทัง้ สิ้น ในกรณี ท่ีม ีค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ใดเพิ่ม เติม จากทุ น อุ ด หนุ น โครงการวิจ ัย ผู้ร ับ ทุ น และ/หรือ หัว หน้ า
โครงการวิจยั ผูร้ บั ทุนจะต้องดาเนินการแจ้งให้ทางผูใ้ ห้ทุน ได้รบั ทราบและอนุ มตั เิ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก่อนการ
ดาเนินการ หากมีเงินเหลือเมือ่ สิน้ สุดโครงการแล้ว ผูร้ บั ทุนและ/หรือหัวหน้าโครงการวิจยั ผูร้ บั ทุนหารือและตกลง
กับทางผูใ้ ห้ทนุ ภายหลังเพือ่ นาเงินไปใช้ในการวิจยั ในโครงการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป
ข้อ 3 หน้ าที่ ของผู้ให้ทุน
3.1 “ผูใ้ ห้ทนุ ” ตกลงให้ทนุ ในวงเงิน ....................................... บาท (............................. )
แก่ “ผูร้ บั ทุน” เป็ นงวดๆ ตามทีไ่ ด้ตกลงกัน ดังนี้
งวดที่ 1 ร้อยละ

ภายหลังจากวันทีล่ งนามในสัญญา

งวดที่ 2 ร้อยละ

ภายในวันที่

งวดที่ 3 ร้อยละ

ภายในวันที่

สัปดาห์

3.2 ผูใ้ ห้ทนุ มอบหมายให้ ........................................................... ตาแหน่ง.......................................
เป็ นผูท้ าการแทนผูใ้ ห้ทนุ ในการติดตามและประเมินโครงการนี้
ข้อ 4. หน้ าที่ ของผู้รบั ทุน
4.1 “ผูร้ บั ทุน” จะดาเนินการวิจยั ตาม “โครงการวิจยั ” ให้สาเร็จผลตามแผนงานของโครงการ หากเกิด
ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคที่อ าจท าให้ “ผู้ ร ับ ทุ น ” ไม่ ส ามารถท าการวิ จ ัย ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของ “โครงการวิจยั ” ได้ “ผูร้ บั ทุน” จะต้องรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ “ผูใ้ ห้ทุน”
ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปั ญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวหรือดาเนินการอื่นตามที่ “ผูใ้ ห้
ทุน” เห็นสมควรต่อไป หรือหากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ าเนินการวิจยั หรือเนื้อหาการวิจยั หรือ “ผูใ้ ห้
ทุน ” มีส ิทธิท่จี ะให้ความเห็น ชอบหรือไม่เ ห็น ชอบ ตลอดจนยุติส นับ สนุ น ทุน วิจ ัยได้ตามความ
เหมาะสม
4.2 “ผูร้ บั ทุน” จะต้องนาส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ให้ “ผูใ้ ห้ทนุ ” ทราบทุก 6 (หก) เดือนนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทุนงวดที่ 1 จนกระทังการด
่
าเนินงาน “โครงการวิจยั ” สิน้ สุดลง
4.3 “ผูร้ บั ทุน” ยินยอมและอานวยความสะดวกให้ “ผูใ้ ห้ทนุ ” หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การมอบหมายจาก “ผูใ้ ห้ทนุ ”
เข้าไปในสถานทีท่ าการวิจยั ของ “ผูร้ บั ทุน” เพื่อประโยชน์ ในการติดตามและประเมินผลการวิจยั
ของ “โครงการวิจยั ”
หน้ า 2

4.4 “ผูร้ บั ทุน” จะต้องไม่ดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือสิทธิทางกฎหมาย
ของบุคคลอืน่ หากมีการละเมิดในเรือ่ งดังกล่าว “ผูร้ บั ทุน” ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายต่อ
การละเมิดแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้อ 5 สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
5.1 ผลงานที่ “ผูร้ บั ทุน” จัดทาหรือสร้างสรรค์ขน้ึ ภายใต้ “โครงการวิจยั ” และส่งมอบให้แก่ “ผูใ้ ห้ทุน ”
รวมถึงลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร หรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่นจะเป็ นสิทธิร่วมกันระหว่าง “ผูใ้ ห้ทุน” และ “ผูร้ บั
ทุน”
5.2 คู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีส ิทธินาผลงานตามวรรคแรกไปทาซ้ า ดัด แปลง ผลิต ใช้ ขาย จ าหน่ าย
ตลอดจนนาไปพัฒนาเพิม่ เติมได้โดยจะต้องแจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ข้อ 6 การเก็บรักษาความลับ
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นการจดทะเบีย นทรัพย์ส ิน ทางปั ญญา คู่สญ
ั ญาจะต้องไม่เปิ ด เผยข้อ มูล
ข่าวสารอันเกีย่ วกับผลงานภายใต้สญ
ั ญานี้ ไม่ว่าจะโดยวิธกี ารใด ก่อนการจดทะเบียนทรัพย์ส ินทางปั ญญา เว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งก่อน
ข้อ 7 การยุติการให้ทุนและการบอกเลิ กสัญญา
หาก “ผูร้ บั ทุน” ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น “ผูใ้ ห้ทุน” จะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ “ผูร้ บั ทุน” ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามสัญญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในหนังสือบอกกล่าวนัน้ หาก “ผูร้ บั ทุน” ไม่ปฏิบตั ติ าม “ผูใ้ ห้ทนุ ” จะ
มีหนังสือแจ้งยุตกิ ารให้ทุนทันที และเมื่อ “ผูร้ บั ทุน” ได้รบั หนังสือแจ้งยุตกิ ารให้ทุนดังกล่าว “ผูร้ บั ทุน” จะต้อง
จัด ทารายงานสรุป ผลการด าเนิ น งานโครงการที่ได้ด าเนิ น การไปแล้ว รวมทัง้ ปั ญหาอุป สรรคเกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานโครงการและข้อเสนแนะส่งให้แก่ “ผูใ้ ห้ทนุ ” ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ “ผูร้ บั ทุน” ได้รบั หนังสือแจ้งยุติ
การให้ทนุ หาก “ผูร้ บั ทุน” ไม่ดาเนินการดังกล่าวแล้ว “ผูใ้ ห้ทนุ ” มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรียก “ผูร้ บั ทุน” ชดใช้
ทุนในส่วนที่ “ผูร้ บั ทุน” ได้รบั ไปแล้วทัง้ หมดคืนให้แก่ “ผูใ้ ห้ทนุ ” ภายในระยะเวลาที่ “ผูใ้ ห้ทนุ ” กาหนด
สัญญานี้ ทาขึน้ 2 (สอง) ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย ได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ ายและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชือ่ ).........................................................ผูใ้ ห้ทนุ
(………................................)

(ลงชือ่ )......................................................ผูร้ บั ทุน
(............................................................)

ตาแหน่ง.......................................................

ตาแหน่ง..................................

(ลงชือ่ ).........................................................พยาน

(ลงชือ่ )...................................................พยาน

(.....................................................)

(.....................................................)
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