เลขที่สัญญา............/..............
แบบ วจ. ๒

สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
__ __ __ __ __ __ __ __
ทำที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้ทุน”
ฝ่ายหนึ่ง
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ อายุ ............
๐ ปี รับราชการในตำแหน่ง .................................................
กับ ...........................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่ ................................
1
สังกัด ............................................................................
กระทรวง .....................................
อู่ทองนอก
ดุสิต
ดุสิต
ถนน ...........................................
แขวง/ตำบล ................................................
เขต/อำเภอ .......................................................
กรุงเทพมหานคร
โสด
จังหวัด ..............................................
สถานะภาพ ..............................
ในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับทุน”
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้รับทุนในการวิจัยโครงการการเพิ่มศักยภาพการจัด
การการขนส่งทางถนนเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

๒๕๖๒ จำนวนเงิน ..........................................................
๒๑,๐๐๐.๐๐
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ประจำปีงบประมาณ ......................
บาท
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
( .......................................................................................................................................................
) แก่ผู้รับทุน เพื่อทำการวิจัย
- ปี .................
๑๐
ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการวิจัย ไม่เกิน ...............
เดือน นับตั้งแต่
๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ ...................................................................................
ถึงวันที่ .................................................................................................
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา
หากจากการที่การวิจัยได้ดำเนินไปแล้วครบ ...............
ผู้รับทุนจะต้องยื่น
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยต่อผู้ให้ทุนจำนวน ๒ ชุด
ข้อ ๒. ผู้รับทุนต้องทำการวิจัยตามรายละเอียดในเอกสารโครงการการเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่ง
ทางถนนเพื่อเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร
ที่ผู้รับทุนได้เสนอต่อผู้ให้ทุน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๓. ผู้รับทุนจะต้องทำการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะให้สำเร็จ ได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุนตามสัญญา
นี้ด้วยตัวเอง หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทำการวิจัยได้ด้วยประการใดก็ดี ผู้รับทุนจะรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบทันที
/ข้อ ๔. ผู้รับทุน...

๒
๒๑,๐๐๐.๐๐
ข้อ ๔. ผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นเงินจำนวน................................................................................บาท
สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
(……………………………………………..........................................….....................……)
โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
การวิจัย ผู้ให้ทุนจะแบ่งจ่ายทุนสำหรับการทำวิจัยเป็นสองงวด เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑๔,๗๐๐.๐๐
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน...................................บาท
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
(……………………………………………........................................….....................……)
จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุนภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา โดยผู้รับทุนต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ (๑) บทที่ ๑ – ๓ ของการวิจัย (๒) แบบคำแจ้งข้อมูลการนำ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันให้ก่อประโยชน์ พร้อมหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด (๓) แบบ มคอ. ๓ ที่เชื่อมโยงกับงาน
วิจัยนี้ (๔) แบบฟอร์มรายงานการเงินรอบร้อยละ ๗๐
๖,๓๐๐.๐๐
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน...................................บาท
หกพันสามร้อยบาทถ้วน
(…………………………………………….........................................…........................……)
จะจ่ายให้แก่ผู้รับทุน เมื่อการวิจัย
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้รับทุนได้ส่งมอบ (๑) ไฟล์รวมรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (๒) บทความวิจัยจากงานวิจัยนี้ (๓)
หลักฐานการผ่านการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับว่าจะได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ
หรือหลักฐานการผ่านการนำเสนอหรือได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอด้วยปากเปล่าในงานประชุมวิชาการระดับ
ชาติ/นานาชาติ (ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) หรือหลักฐานการขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
(๔) แบบฟอร์มรายงานการเงินร้อยละ ๓๐ (ส่งข้อมูลในระบบ http://www.ris.ssru.ac.th)
ข้อ ๕. ภายใน ๓๐ วันนับจากการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนงวดที่ ๒ ผู้รับทุนจะต้องส่งงาน ดังนี้ (๑) รูปเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นภาษาไทยจำนวน ๑ เล่ม ปกแข็งสีเขียว (๒) แผ่น CD-ROM บันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ การนำไป
ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ข้อมูลไฟล์รวม ๕ บท PDF และ Word จำนวน ๒ แผ่น
ข้อ ๖. รายงานผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ผู้รับทุนยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้รับทุนไม่มีสิทธิที่จะนำไปตีพิมพ์เผย
แพร่ซ้ำ ดัดแปลง หรือสำเนารายงานการวิจัยในโครงการนี้ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน
ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้รับทุนจะนำผลการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุนตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะทำสำเร็จ
แล้วบางส่วน หรือสมบูรณ์แล้ว ซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนตามข้อ ๖ นั้น ไปลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ใด ผู้รับทุนรับรองว่าจะลงข้อความประกาศกิตติคุณตามระเบียบของผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทุกครั้ง
ข้อ ๘. ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ผู้รับทุนจะตรวจสอบดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนด
ของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙. สำหรับการติดตามผลและประเมินผลนั้น ผู้ให้ทุนแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการและติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตามสัญญานี้ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และตรวจรับรายงานของผู้รับทุนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและรายละเอียดตามสัญญานี้ และสถาบันวิจัยและพัฒนามีสิทธิเข้า
ไปตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับทุนตามสัญญาได้ทุกเวลา ผู้รับทุนหรือตัวแทนของผู้รับทุนจะต้องให้ความสะดวกและช่วย
เหลือตามสมควร
/ข้อ ๑๐. ก่อนหรือ.…

๓
ข้อ ๑๐. ก่อนหรือระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ถ้าข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญานี้ไม่ชัดเจน ผู้รับทุน
ต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาด และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาชี้ขาดแล้ว ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาด
นั้น หรือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดหรือรายละเอียดตามสัญญานี้ เพื่อให้การวิจัยตามสัญญา
นี้แล้วเสร็จถูกต้องตรงกับสภาพข้อเท็จจริง สิ่งแวดล้อม หลักวิชา และก่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน ผู้รับ
ทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและรายละเอียดดังกล่าวได้
ข้อ ๑๑. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความรับผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับทุนหรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบ
ภายใน ๓๐ วัน ก่อนครบกำหนดตามสัญญา เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไป
ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับทุนได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยาย
เวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้ทุน ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกำหนดเวลาทำการวิจัยตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณา
ข้อ ๑๒. ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนยกเลิกสัญญาและเรียกเงินตลอด
จนอุปกรณ์การวิจัยคืนจากผู้รับทุน
ข้อ ๑๓. คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าเอกสารต่าง ๆ แนบท้ายสัญญาซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับไว้ทุกแผ่น ดังต่อไปนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ในกรณีที่ข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่
มีข้อความในเอกสารท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงกันเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สัญญานี้
ข้อ ๑๔. ผู้รับทุนได้รับทราบและเข้าใจระเบียบและเงื่อนไขการรับทุนตามสัญญานี้โดยตลอดและยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๕. ในกรณีที่ผู้รับทุนยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนจะขอระงับสิทธิครั้งต่อไป
ข้อ ๑๖. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาทุนอุดหนุน ผู้ให้ทุนขอเรียกเงินคืนเป็น ๒ เท่า ของทุน
ที่ได้รับ
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ………………………......…………………… ผู้ให้ทุน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
/ผู้รับทุน…

๔

ลงชื่อ ………………………......…………………… ผู้รับทุน
( ………………………………......…………… )
ตำแหน่ง …………………………………………..........
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ข้าพเจ้า ……….......………………….......………….. เป็นคู่สมรสของ ……….....……........…………………..
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ ผู้รับทุนทำสัญญาฉบับนี้ได้
ผู้รับทุน ยินยอมให้ ………………………………......…………
ลงชื่อ ………………………......…………………… ผู้ให้ความยินยอม
( ………………………………......…………… )
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )

อากรณ์แสตมป์
10 บาท

สัญญาค้ำประกัน
ทำที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / น.ส.) ………..................………….……………………..……………..อายุ……............…….ปี
ราชการในตำแหน่ง..………........…………...........……..ระดับ...........…….. สังกัด…………........……………………………..
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่…....….………….ซอย.................…………………………..ถนน………............…………………….
ตำบล/แขวง…………………........………..อำเภอ/เขต....……....…....…………..………..จังหวัด................…....………………
สถานภาพ ............................... คู่สมรสชื่อ......…..............................………………………………………ขอค้ำประกันไว้ให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ข้อ ๑. ตามที่………...............................................………………………………..ได้
ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหนังสือสัญญาเลขที่……….........../……..........… ลงวันที่….....................…
เดือน..….................…………พ.ศ…..............……...นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอด
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
แล้ว จึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าถ้า…………………..............................…………………..
ผิดสัญญาดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ตาม
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ราชภัฏสวนสุนันทาตามความรับผิดชอบของ………………………...............................................................…………………..
ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามิจำต้องให้
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
……...............…………………..................…….………..ชำระหนี
้ก่อน
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ในกรณีที่……………………………...........……..............................………ได้
รับอนุมัติให้ขยายเวลาการทำวิจัยด้วย
ทุนอุดหนุนการวิจัย แม้การขยายเวลานั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงการของการวิจัยไปจากเดิม
และไม่ว่า
การขยายเวลานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม
ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกัน………………………..…..…….....................................................…………..ต่
อไปตลอดระยะเวลาที่
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
…………………………………..............................……..……..ได้
ขยายเวลาการทำวิจัยต่อ ด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัย และถ้า
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
…………………………………..............................……..…….ผิ
ดสัญญาดังกล่าว ข้าพเจ้ายังต้องรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้นทุก
ประการ
ข้อ ๒. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ให้แก่
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
………………………......................................………………..
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ทุกครั้ง
และยอมมิให้
เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
/ข้อ ๓. ข้าพเจ้า...

๒
ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่……………………………………….............................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทำการวิจัยดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ………………………......…………………… ผู้ค้ำประกัน
( ………………………………......…………… )
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
ตำแหน่ง …………………………………………..........
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
ข้าพเจ้า ……….......…………………............………….. คู่สมรสของ ………...........……........…………………..
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ำประกันแล้ว ยินยอมให้………………………………………...................................................
ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ไว้
ลงชื่อ ………………………......…………………… ผู้ยินยอม
( ………………………………......…………… )
ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )

หมายเหตุ :

ลงชื่อ ………………………......…………………… พยาน
( ………………………………......…………… )
๑. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเท่านั้น
๓. ผู้คำประกันต้องเป็นบิดาหรือมาดารของผู้รับทุนเท่านั้น
๔. ผู้ค้ำประกันถ้ามีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
๕. สัญญาค้ำประกันจัดทำ ๒ ฉบับ (เก็บไว้หน่วยละ ๑ ฉบับ)

ข้อปฏิบัติในการจัดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
1. นักวิจัยกรุณาดาวน์โหลดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย และสัญญาค้ําประกันจากระบบวิจัยออนไลน์
จํานวน 2 ชุด กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ระบบไม่ได้ระบุไว้
2. ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในสัญญา
3. สัญญาค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุท้ายสัญญาค้ําประกัน
4. หลักฐานประกอบการจัดทําสัญญา มีดังนี้
- สําเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ของนักวิจัยและผู้ค้ําประกัน
อย่างละ 2 ชุด
- สําเนาทะเบียนบ้านนักวิจัยและผู้ค้ําประกัน
อย่างละ 2 ชุด
- สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีนักวิจัยและผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
จํานวน 2 ชุด
หมายเหตุ : 1. สําเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ําประกัน จะต้องระบุตําแหน่งและระดับอย่างชัดเจน
2. กรณีนักวิจัยและผู้ค้ําประกันมีผู้สมรส จะต้องลงนามยินยอมในสัญญา
5. เซ็นชื่อกํากับเพื่อเป็นการรับรองสัญญาที่มุมขวาล่างของสัญญาทุกหน้า โดย
- สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้รับทุนเป็นผู้เซ็นรับรอง
- สัญญาค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันเป็นผู้เซ็นรับรอง
6. ติดอากรแสตมป์ที่สัญญาค้ําประกัน ฉบับละ 10 บาท จํานวน 2 ฉบับ
7. การแก้ไข ขีด ลบ ขูด ฆ่า หรือเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ในสัญญาฯ กรุณาเซ็นชื่อกํากับทุกจุดที่มีการแก้ไข

สถาบันวิจัยและพัฒนา

