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ตัวอย่างสัญญา 

 
 
 

สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ท าท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที ่ 4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 47000 เมื่อวันที่    4    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2564  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
โดย นางมาลี  ศรีพรหม ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซี่งสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” กับ            นางสาวสุขใจ  มีสุข              . 
เกิดวันที่  05  เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ..2542.อายุ....22....ปี เลขประจ าตัวประชาชน..14717XXXXXXXX... 
วันที่ออกบัตร........1 มิ.ย. 2555........บัตรหมดอายุวันที่.........1 มิ.ย. 2564.........อยู่บ้านเลขที่...111....หมู่..11... 
ซอย..............-.............ถนน................-................ต าบล/แขวง.....บ้านกกกก....เขต/อ าเภอ........ผักกาดแก้ว.......
จังหวัด................สกลนคร.................รหัสไปรษณีย์..........1234........โทรศัพท์..............082-XXXXXXX.................. 
E-mail………Natty@snru.ac.th……… สาขาวิชา........................... วิทยาศาสตร์สุขภาพ..................... ........ 
สังกัดคณะ.........วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..........มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” 
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้ดังนี้ 

1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แก่ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนในโครงการสนับสนุนการวิจัย เพ่ือท า
โครงการวิจัย เรื่อง…การพัฒนากระบวนการท างานด้วยสมาธิบ าบัด………...................................…………………………… 
.......................................................................................... .............................................................................. .............. 
ประกอบด้วยผู้ร่วมรับทุน จ านวนทั้งสิ้น......-.....คน ดังนี้ 

1. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
2. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
3. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
4. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
5. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
6. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
7. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 
8. ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................... 

ซึ่งต่อไปนี้.... 
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ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการวิจัย” ในวงเงินทั้งสิ้น ……................……8,000……......………… บาท 
(……………..………………………แปดพันบาทถ้วน.………………………………..) มีระยะเวลาด าเนินการของโครงการวิจัย 
นับตั้งแต่วันที่   4   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2564  จนถึง วันที่    3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2565 
 2. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามก าหนดเวลาและเงื่อนไขตามระเบียบต่าง ๆ 
ของผู้ให้ทุน โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 จ านวนร้อยละ 60 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน............4,800.......บาท 
(..................สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน........................) เบิกจ่ายหลังจากผู้รับทุนได้จัดท าสัญญาการรับทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
   งวดที่ 2 จ านวนร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน...........2,000........บาท 
(....................สองพันบาทถ้วน..........................) เบิกจ่ายหลงัจากผู้รับทุนได้ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยไฟล์ .docx 
และ .pdf ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัย (ระบบ DRMS) พร้อมจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด ดังนี้ 

งวดที่ 3 จ านวนร้อยละ 15 ของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน.........1,200.........บาท 
(..............หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน...............) เบิกจ่ายหลังจากผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรอง 
จากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 2 เล่ม พร้อมรายงานการใช้เงินทุนวิจัยที่ได้รับตลอดทั้งโครงการ จ านวน 1 ฉบับ  
และน าส่งไฟล์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ MS word และ PDF ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
(http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  
 3. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญา เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการวิจัยตามสัญญานี้เท่านั้น การด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัยให้เบิกจ่ายตามระเบียบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563 

 4. ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะให้เสร็จได้ผลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยหากเกิดอุปสรรคไม่สามารถท าการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดแห่งสัญญานี้  
ผู้รับทุนสามารถท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา ทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนด
ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย 15 วัน และการต่อสัญญาท าได้ 1 ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 6 เดือน 
นับจากวันที่ต่อสัญญา และเมื่อครบต่อสัญญาแล้วยังไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุจ าเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้สิทธิ์
เรียกเงินทุนสนับสนุนคืนแบบไม่มีดอกเบี้ย 
 5. กรณีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการวิจัย ผู้รับทุนต้องท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมชี้แจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย  
โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอการวิจัยสามารถด าเนินการภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังท าสัญญารับทุน 
 6. กรณีผู้รับทุนต้องการยุติหรือเลิกการศึกษาค้นคว้าวิจัยก่อนส าเร็จโครงการวิจัย ผู้รับทุนต้องท าหนังสือ
บันทึกข้อความแจ้งต่อผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมชี้แจงรายละเอียด และเสนอขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารการวิจัย 
 7. ผู้รับทุน และผู้ร่วมรับทุนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดการละเมิด
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับทุน
น ามาใช้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

8.ผู้รับทุน.... 



 -3- สัญญาเลขที่ 80 /2564 
 

 8.  ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแล ของคณะกรรมบริหารการวิจัย โดยผู้รับทุน 
และผู้ร่วมรับทุนจะปฏิบัติตามประกาศข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ก าหนดหรือสั่ งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัยและการใช้จ่ายเงินทุนทั้ งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว 
ก่อนวันที่ลงนามในสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าและยินยอมถือว่าประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือ
ค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

9.  ในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับผลงานของการวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ในแต่ละครั้ง 
ผู้รับทุนต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
จากงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ด้วยทุกครั้ง 

 10.  ผู้รับทุน ยินยอมให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่เพียงผู้เดียว  
และให้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานวิจัยตามสัญญานี้ได้ตลอด และผู้รับทุนจะส่งมอบวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดย
เงินทุนสนับสนุนการวิจัย แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส่งมอบให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 
  11.  ผู้รับทุนและผู้ร่วมรับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาการรับทุนนี้ทุกประการ และหากไม่กระท าตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกยกเลิกการสนับสนุนทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานที่ได้ด าเนินการแล้ว พร้อมชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่ผู้ให้ทุน 

12.  ผู้รับทุนยินดีให้ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หากได้รับการประสานจากหน่วยงาน  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
ลงชื่อ .......สุขใจ  มีสุข.........ผู้รบัทุน                  ลงชื่อ ......................................ผู้ใหทุ้น 
(......นางสาวสุขใจ  มีสุข.........)                (นางมาลี  ศรีพรหม) 
           ต าแหน่ง นักศึกษา           รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
 
 
 
ลงชื่อ.. ...สมหวัง...............พยานฝ่ายผู้รับทุน ลงชื่อ .......................................พยานฝ่ายผู้ใหทุ้น 
(...........นางสาวสมหวัง  ทุกประการ.....)        (นางสาวสุธาสินี  คุปตะบุตร) 
        ต าแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา                          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


