
สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

 

 

 

สัญญาคูฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหวางนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ………… 

 

 

ทําท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันท่ี ...............เดือน................................พ.ศ.................. 

สัญญาคูฉบับฉบับน้ีทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขท่ี 680 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000 เม่ือวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .............ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินทร ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ีงสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหทุน” 

กับ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............อายุ..........ป 

เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตรหมดอายุวันท่ี

.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน..................................ตําบล/แขวง

................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................

โทรศัพท.............................................................E-mail…………………………………………………………………………ปจจุบัน

ปฏิบัติงานในตําแหนง............................................สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะหัวหนาชุดโครงการและหัวหนาโครงการยอยภายใตชุดโครงการประกอบดวย 

 1) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

 

 

2) ........... 

 



 -2- สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

 2) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

 3) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

 4) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

 5) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

 

 

 

6) ........ 



 -3- สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

 6) ................................................................................เกิดวันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............

อายุ..........ป เลขประจําตัวประชาชน..................................................วันท่ีออกบัตร.............................................บัตร

หมดอายุวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี.............หมู.........ซอย...........................ถนน

..................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด

..............................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................................................. 

E-mail……………………………………………………………………ปจจุบันปฏิบัติงานในตําแหนง..........................................

สังกัด สํานัก/สถาบัน/คณะ............................................................. 

ซ่ึงตอไปน้ีสัญญาเรียกวา “ผูรับทุน” ท้ังสองฝายไดตกลงกันในสัญญา มีขอความดังตอไปน้ีดังน้ี 

1. ผูใหทุนตกลงใหทุนสนับสนุนการวิจัย แกผูรับทุนและผูรวมรับทุนในโครงการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือทํา

การวิจัย เร่ือง  

ชุดโครงการ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (.......................................................................................) 
 

ชุดโครงการน้ี มีโครงการยอยภายใตชุดโครงการ..................................โครงการ  ประกอบดวย 

1.1)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (...................................................................................) 
 

1.2)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท(...................................................................................) 
 

1.3)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

 

ช่ือ-สกุล… 



 -4- สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (..................................................................................) 

1.4)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (.................................................................................) 

1.5)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (.................................................................................) 

1.6)  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

ช่ือ-สกุล (หัวหนาโครงการยอย).........................................................................................................……… 

วงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน .........................................บาท (....................................................................................) 
 

ซ่ึงตอไปน้ีในสัญญาคูฉบับน้ีจะเรียกวา “ชุดโครงการวิจัย” ในวงเงิน …………………………………………..…………… บาท 
(…………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………..….………..)  
มีระยะเวลาดําเนินการของชุดโครงการวิจัย นับต้ังแตวันท่ี ………… เดือน ……………………….. พ.ศ. ………………จนถึง 
วันท่ี …………เดือน ……………….. พ.ศ. …………………. 
 2. ผูใหทุนตกลงใหทุนสนับสนุนการวิจัยใหกับผูรับทุนเปนงวด  ๆตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขตามระเบียบ
ตาง  ๆของผูใหทุน โดยแบงจายเปน 3 งวด ดังน้ี  

งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 60 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน...............................บาท 
(..........................................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดทําสัญญาเรียบรอยแลว 

 งวดท่ี 2 จํานวนรอยละ 25 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน...........................................บาท 

(......................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดบันทึกรายงานความกาวงานวิจัยไฟล 

.docx และ .pdf ผานทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRMS) พรอมจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

ดังน้ี 

   1)  รายงานความกาวหนา จํานวน 2 ฉบับ 

   2)  รายงานการเงินท่ีไดรับงวดท่ี 1  จํานวน 1 ฉบับ 

งวดท่ี 3... 



 -5- สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

   งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 15 ของเงินทุนท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรเปนเงิน.............................................บาท 

(.......................................................................................) จะจายใหเม่ือผูรับทุนไดสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

จํานวน 5 เลม และบันทึกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ไฟล .docx และ .pdf ผานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ 

(ระบบ NRMS) พรอมจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมด ดังน้ี 

    1)  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม 

    2)  บทความวิจัยหรือแบบตอบรับการตีพิมพ/การนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 1 ชุด 

    3)  รายงานการนําไปใชประโยชน  จํานวน 1 ชุด  

    4)  รายงานการเงินท่ีไดรับตลอดท้ังโครงการ จํานวน 1 ฉบับ  

 3. ผูรับทุนและผูรวมจะตองใชเงินทุนท่ีไดรับตามสัญญา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการวิจัยตามสัญญาน้ีเทาน้ัน การดําเนินการเบิกจายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใหเบิกจายตามระเบียบการเงิน บัญชี 

และพัสดุของผูใหทุนวิจัย ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจายเงินใหถูกตองครบถวน 

 4. ผูรับทุนยินยอมจัดสงรายงานวิจัยฉบับราง (ไมเขาเลม) จํานวน 2 เลม ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา เพ่ือเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ และสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว

จํานวน 5 เลม บันทึกขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไฟล .docx และ .pdf ผานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ  

(ระบบ NRMS) (http:// http://www.nrms.go.th/) พรอมท้ังแบบตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รายงานผลการนํางานวิจัย

ไปใชประโยชนและรายงานการเงินท่ีไดรับตลอดท้ังโครงการ  

 5. ผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะตองดําเนินการวิจัยตามโครงการน้ีดวยความวิริยะอุตสาหะใหเสร็จไดผลตาม

ความมุงหมายของการวิจัยหากเกิดอุปสรรคไมสามารถทําการวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแหงสัญญา

น้ี  ผูรับทุนสามารถทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบลวงหนากอนถึงวัน

ครบกําหนดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ อยางนอย 15 วัน  และการตอสัญญาทําได 2 คร้ัง มีระยะเวลาคร้ังละ

ไมเกิน 6 เดือน นับจากวันท่ีตอสัญญา และเม่ือครบตอสัญญาแลวยังไมเสร็จโดยไมมีเหตุจําเปน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา จะใชสิทธ์ิเรียกเงินทุนสนับสนุนคืน 

 6. กรณีการเปล่ียนแปลงขอเสนอการวิจัย ผูรับทุนตองทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมช้ีแจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย โดย

การเปล่ียนแปลงขอเสนอการวิจัยสามารถดําเนินการภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังทําสัญญารับทุน 

 7. กรณีผูรับทุนตองการยุติหรือเลิกการศึกษาคนควาวิจัยกอนสําเร็จโครงการวิจัย ผูรับทุนตองทําหนังสือ

บันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมช้ีแจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารการวิจัย 

 8. ผูรับทุน และผูรวมรับทุนจะตองรวมกันรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายใด ๆ หากเกิดการละเมิด

บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงผูรับทุน

นํามาใชปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี 

9.  ผูรับทุน... 



 -6- สัญญาคูฉบับชุดโครงการเลขที.่............./……… 
 

 9.  ผูรับทุนและผูรวมรับทุนยินยอมอยูในความควบคุมดูแล ของคณะกรรมการบริหารการวิจัย และหรือ
ผูทรงคุณวุฒิโดยผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะปฏิบัติตามประกาศขอบังคับหรือคําส่ังของคณะกรรมการฯ  หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีกําหนดหรือส่ังการเก่ียวกับการควบคุมการทําวิจัยและการใชจายเงินทุนท้ังท่ีไดออก
ใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีลงนามในสัญญาน้ีและท่ีจะออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยและยินยอมถือวาประกาศ  
ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังตาง  ๆดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

10.  ในการโฆษณาเผยแพรขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับผลงานของการวิจัยในส่ือส่ิงตีพิมพใด  ๆในแตละคร้ัง 

ผูรับทุนตองระบุอยางชัดเจนวา “งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ..............” ดวยทุกคร้ัง 

 11. ผูรับทุน ยินยอมใหผลงานวิจัยคร้ังน้ี เปนลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแตเพียงผูเดียวและ
ใหมีสิทธ์ิในการเผยแพรงานวิจัยตามสัญญาน้ีไดตลอด และผูรับทุนจะสงมอบวัสดุหรืออุปกรณท่ีจัดซ้ือโดยเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย แกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน 

  12. ผูรับทุนและผูรวมรับทุนจะตองปฏิบัติตามขอสัญญาการรับทุนน้ีทุกประการ และหากไมกระทําตาม

สัญญาขอใดขอหน่ึง ผูรับทุนยินยอมใหผูใหทุนบอกยกเลิกการสนับสนุนทุน ท้ังน้ีผูรับทุนตองจัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินงานท่ีไดดําเนินการแลว พรอมชดใชเงินทุนในสวนท่ีไดรับไปแลวท้ังหมดคืนแกผูใหทุน 
13. ผูรับทุนยินดีใหขอมูลตาง  ๆอันเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย หากไดรับการประสานจากหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตางเก็บไวฝายละฉบับ  
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    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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