ข้อตกลงฯ เลขที่............../...............
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ที่ .................... ฉบับลงวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ….......... แนบท้ำยข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่ำ
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ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "หัวหน้าโครงการวิจัย" อีกฝ่ำยหนึ่ง ได้ทำข้อตกลงกันไว้ โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย จำนวนเงิน ……………………………………………… บำท
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ลำยมือชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจยั

............................................
ลำยมือชื่อมหำวิทยำลัย

-๒ข้อ ๒ หัวหน้ำโครงกำรวิจัย จะดำเนินกำรวิจัย ภำยในขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรที่ได้รับ
ควำมเห็น ชอบจำกหน่ วยบริ ห ำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒ นำกำลั งคน และทุนด้ำนกำรพัฒ นำสถำบันอุดมศึกษำ
กำรวิ จั ย และกำรสร้ ำ งนวั ต กรรม (บพค.) และมหำวิ ท ยำลั ย แล้ ว ตำมเอกสำรแนบท้ ำ ยข้ อ ตกลงนี้ และให้ ถื อ ว่ ำ
เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย ในกรณี ที่มีควำมขัดแย้งกันระหว่ำงข้อควำมในเงื่อนไขของ
ข้อตกลง กับเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้ ให้ถือข้อควำมในเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้บังคับ
ข้อ ๓ กำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ
ที่ ๐๘๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรำและแนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย ประเภทงบประมำณ
เงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมหำวิทยำลัยตกลงกำรเบิกจ่ำยเงินทุนอุดหนุนกำร
วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเป็นรำยงวด แบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรภำยหลังจำกกำรทำ
สัญญำและผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนจำนวนดังกล่ำวให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร ภำยหลังจำกที่ผู้รับทุน
ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำรครั้งที่ ๑ ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๔ ของสัญญำทุน ให้มหำวิทยำลัย
และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนงวดที่ ๒ ให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว
งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยทั้งโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร ภำยหลังจำกที่ผู้รับทุน
ส่งรำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำรฉบับสมบูรณ์ ตำมที่ระบุในภำคผนวก ๔ ของสัญญำทุน ให้มหำวิทยำลัยและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ให้ทุน โดยผู้ให้ทุนส่งมอบเงินทุนงวดที่ ๓ ให้แก่มหำวิทยำลัยแล้ว
ข้อ ๔ หัวหน้ำโครงกำรวิจัยยินยอมให้มหำวิทยำลัยหักเงินทุนอุดหนุนกำรวิจัยเป็นค่ำสำธำรณูปโภค
ร้อยละ ๑๐ ของทุกงวดที่ได้รับกำรเบิกจ่ำย
ข้อ ๕ ให้หัวหน้ำโครงกำรวิจัยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมสัญญำให้ทุนวิจัย
ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
ข้อ ๖ หัวหน้ำโครงกำรวิจัยยินยอมให้ กองบริหำรกำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็น
ผู้ประสำนงำนกับแหล่งทุน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนโครงกำร และกำรรำยงำน
กำรดำเนิ นงำนโครงกำรฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ดำเนินกำรตำมสำระที่ระบุในสั ญญำให้ ทุน และให้ดำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำกำรดำเนินงำน (Time Frame) ตำมเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงนี้
ข้อ ๗ หัวหน้ำโครงกำรวิจัยต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณนักวิจัยและจริยธรรมกำรวิจัย กฎหมำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกำศ และมติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยโดยเคร่งครัด
ข้อ ๘ เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
๘.๑ เอกสำรหมำยเลข ๑ สำเนำสัญญำให้ทุนวิจัย บพค.
จำนวน
๘.๒ เอกสำรหมำยเลข ๒ ข้อเสนอโครงกำรวิจัย
จำนวน
๘.๓ เอกสำรหมำยเลข ๓ กรอบระยะเวลำกำรดำเนินงำน
จำนวน
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-๓ข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน มหำวิทยำลัยกับหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้อ่ำนและ
เข้ำใจข้อควำมในข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
ฃ
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