
 

 
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย 

 

เขียนที ่.................................................. 
        วันที่ ................. เดือน............................พ.ศ.................... 

 

ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................ชื่อสกลุ....................................................... 
เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ............... เลขบัตรประชาชน …………………………...………….. 
อายุ...................ป อยูบานเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย................................ถนน...................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................. 
เบอรโทรศัพทติดตอได......................................................สังกดัคณะ/สํานกั....................................................
มหาวิทยาลัยรามคําแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหสัญญา” โดยไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยดวยเงินอุดหนุนการวิจัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคํ า แห ง  ว า ด ว ยก าร วิ จั ย  พ.ศ .๒๕53  จึ ง ขอ ให สัญญา ไว แก มห าวิ ทยา ลั ยร ามคํ า แห ง                         
โดย รองศาสตราจารยสุขสมัย สุทธิบดี รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้     
 
 

ขอ ๑  ผูใหสัญญาเปนผูรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเภท ............................ 
เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง………………………………………………………….…………..………………………………………………….…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…….… 
… 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
 
 

ในโครงการวิจัยประจําป พ.ศ. ................................ ตามแบบเสนอโครงการของผูใหสัญญาแนบทายสัญญานี้    
ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูรับสัญญาแลวเมื่อวันท่ี..................................................... โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน
โครงการวิจัยเริ่มตั้งแต ................................................................ถึงวันที่..........................................................ท้ังนี้ ไมมี
การขยายระยะเวลาการวิจัย เวนแต กรณีมีเหตุอันสมควรผูรับสัญญาอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการวิจัยตอไป
อีกตามความจําเปนหากผูรับสัญญารองขอ และกรณีไดรับการขยายเวลาการวิจัยดังกลาว คูสัญญายินยอมให
สัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปจนถึงวันส้ินสุดการขยายเวลาการวิจัย  

 ขอ ๒ ผูใหสัญญาจะตองดําเนินงานโครงการใหครบถวนสมบูรณตามสัญญานี้ เพ่ือใหไดผลสมความ     
มุงหมายของหนวยงานใหทุนและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบ และ
ขอกําหนดของผูรับสัญญาท่ีกําหนดเกี่ยวกับการรับเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังท่ี    
ผูรับสัญญาไดประกาศใชบังคับแลว หรือท่ีจะประกาศใชบังคับในภายหนาอยางเครงครัด โดยผูใหสัญญาทราบ
และเขาใจขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการวิจัย พ.ศ.๒๕53 รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ และขอกําหนด
ของผูรับสัญญา ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับการรับเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยแลว ณ วันทําสัญญานี้ 
  

 ขอ ๓ ผูใหสัญญารับรองวาจะทําการวิจัยตามท่ีกําหนดไวในแบบเสนอโครงการวิจัยใหแลวเสร็จและ  
จะสงรายงานผลการวิจัย จํานวน 3 เลม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 1 
         ผูให สัญญารับรองวาจะสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณซึ่ งไดผานการประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิและไดรับความเห็นชอบจากผูรับสัญญาโดยถูกตองครบถวนแลว จํานวน 2 เลม พรอมกับสรุปยอ
วิจัย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

/ขอ 4 .... 

เลขท่ีสญัญา................./.................... 
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 ขอ 4 ผูรับสัญญาตกลงจายเงินอุดหนุนการวิจัย และผูใหสัญญาตกลงรับเงินอุดหนุนการวิจัย       
จํานวนเงิน............................................................บาท (..............................................................................................) 
โดยจายเปนสองงวดๆ ละเทาๆ กัน งวดท่ีหนึ่งจายเมื่อเริ่มดําเนินการ งวดท่ีสองจายเมื่อคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัยหรือคณะกรรมการประจําคณะสํานัก สถาบัน ไดใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนาใน            
การดําเนินการวิจัยและผูใหสัญญาไดชดใชเงินยืมทดรองจาย งวดท่ี 1 เสร็จส้ินแลว เวนแต กรณีผูใหสัญญา
ไมไดยืมเงินทดรองจาย ผูรับสัญญาจะจายเงินอุดหนุนการวิจัยใหกับผูใหสัญญาเต็มจํานวนนับตั้งแตวันท่ี     
ผูรับสัญญาไดรับมอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณซึ่งไดผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและไดรับ     
ความเห็นชอบจากผูรับสัญญาโดยถูกตองครบถวนแลว 

ขอ 5 หากมีคาภาษีอากร คาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการไดรับเงินทุนตามสัญญานี้ หรือคาใชจาย
ใดๆ ท่ีเรียกเก็บโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของของรัฐบาล ใหเปนความรับผิดชอบของผูใหสัญญาแตเพียง        
ฝายเดียวและไมถือวาเปนคาใชจายท่ีอยูในขายไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยภายใตสัญญานี้
 ขอ 6 ในกรณีผูใหสัญญาประสงคจะลาออกจากราชการก็ดี โอนไปรับราชการท่ีอื่นก็ดี ไปทํางาน
ตางประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีก็ดี ไปศึกษาตอตางประเทศก็ดี ผูใหสัญญาจะตองทําการวิจัยใหเสร็จส้ิน
เสียกอน มิฉะนั้นแลวผูใหสัญญาตองคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 
 ขอ 7 ผูใหสัญญาจะรายงานผลความกาวหนาของการวิจัยใหผูรับสัญญาทราบ เมื่อการดําเนิน   
การวิจัยผานไปแลวทุก ๆ 6 เดือน นับแตวันเริ่มตนของโครงการ หากเกิดอุปสรรคหรือปญหาที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการวิจัยจนไมสามารถทําการวิจัยไดดวยประการใดก็ดี ผูใหสัญญาจะรายงานใหผูรับสัญญาทราบ
ทันที และจะสงรายงานสรุปผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาของการไดรับเงินอุดหนุนวิจัยแมวาการวิจัยนั้น  
จะยังไมเสร็จสมบูรณก็ตาม  
 ขอ 8 ผูใหสัญญารับรองวาหากโครงการเปนการวิจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับมนุษยหรือสัตวทดลอง 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือสัตวทดลอง กอนการ
ดําเนินการวิจัยดังกลาวโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรวมดําเนินงานตัวอยางท่ีใชในการทดลอง        
และส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ ใหเปนไปตามจริยธรรมการวิจัย รวมท้ังจัดใหมีการบันทึกขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการอยางเปนระบบและเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเปนเวลาอยางนอย 10 (สิบ) ป          
นับแตวันที่การดําเนินการโครงการเสร็จส้ิน  
 ขอ 9 ผูใหสัญญารับรองวาไมเคยรับเงินทุนในการดําเนินงานโครงการวิจัยเดียวกันนี้จากแหลงอื่น       
อยูกอน และรับรองวาจะไมนําโครงการที่ไดรับเงินทุนนี้ไปขอทุนจากแหลงทุนอื่นเพ่ิมเติมอีก  
 ขอ 10 ผูใหสัญญายินยอมใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอื่นใดในขอมูลหรือผลงานใดๆ    
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใตโครงการเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับสัญญาแตฝายเดียว รวมท้ังการบริหาร
จัดการและการจัดสรรผลประโยชนในทรพัยสินทางปญญาของขอมูลและผลงานใดๆ ดังกลาว ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีผูรับสัญญากําหนดไว 
 ขอ 11 กอนที่ผูใหสัญญาจะนําผลการวิจัยไปเผยแพรไมวาจะดวยวิธีใด ผลงานวิจัยนั้นจะตองไดรับ
การตรวจสอบรับรอง และจะตองไดรับอนุมัติจากผูรับสัญญากอนและผูใหสัญญาตองกลาวอางหรือระบุ
ขอความดวยวา “ไดรับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจายจากรายไดมหาวิทยาลัย
รามคําแหง” 

/ขอ 12 .... 
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 ขอ 12 เมื่อผูใหสัญญารายงานผลการวิจัยตามขอ 7 แลว หากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยฯ 
ตรวจพบวาผลการวิจัยของผูใหสัญญาไมตรงตามแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไวนั้นโดยไมมีเหตุผลสมควร 
ผูใหสัญญาจะตองแกไขใหมจนกวาคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยฯ จะเห็นชอบภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยกาํหนดให 
 ขอ 13 หากผูใหสัญญามิไดทําการวิจัยใหแลวเสร็จสมบูรณ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 1       
หรือรายงานผลการวิจัยไมผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิหรือไมไดรับความเห็นชอบจากผูรับสัญญาหรือ
ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอหนึ่งขอใดโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหถือวายกเลิกการใหเงินอุดหนุนการวิจัย           
ผูใหสัญญาจะตองคืนเงินท้ังหมดท่ีรับไปพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอปใหแกผูรับสัญญาหรือชําระ
คาเสียหายตามสวนท่ีผูรับสัญญากําหนดภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา 
 ในกรณีเชนนี้ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาหักเงินเดือนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือยินยอมให   
หักเงินเดือน   
 ขอ 14 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาถึงแกความตาย และการวิจัยยังไมเสร็จสมบูรณใหถือวาการวิจัยเปนอัน  
ยุติลง ผูใหสัญญารวมถึงทายาทไมจําตองคืนเงินอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับไป 

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับหนึ่งผูใหสัญญาเก็บไว สวนอีกสองฉบับ
ผูรับสัญญาเก็บไว  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน  

 
 

ลงชื่อ...................................................................ผูรับสัญญา  
          (รองศาสตราจารยสุขสมัย  สุทธิบดี)  
     รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผูใหสัญญา 
       (..............................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................พยาน  
      

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
ลงชื่อ..................................................................พยาน  
       (..............................................................) 

 
 



 
 

 
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 

 
 

เขียนที ่............................................................... 
      วันที่ ............... เดือน............................พ.ศ......................... 

เรียน    อธิการบดี  
  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................ชื่อสกุล............................................................. 
ตําแหนง..................................................................สังกัด คณะ/สํานัก........................................................................ 
ซึ่งไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงใหเงินอุดหนุนการวิจัยเปนจํานวนเงิน......................................บาท 
(.........................................................................................................) และไดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยสัญญา
เลขที่.................................. ลงวันที่.....................................................................นั้น 
 ถาขาพเจาผิดสัญญารบัเงินอุดหนนุการวจัิย ยินยอมใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงหักเงินเดือนเพ่ือชําระหนี้
คืน ซึ่งเงินที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป เปนจํานวนหนึ่งในสามของเงินเดือนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ บาท 
จนกวาจะครบจํานวนท่ีตองชดใช ถาหักเงินเดือนหนึ่งในสาม (ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ บาท) แลวยังตองใชเวลา      
ชําระหนี้คืนเกิน ๓ ป ยินยอมใหหักเงินเดือนใหพอกับชําระหนี้ครบภายใน ๓ ป  
  
 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวขางทายนี้ตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตนแลว  
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูใหความยินยอม                                                               
                 

                               (...............................................................)              
                          
 
ลงชื่อ................................................................พยาน     

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

ลงชื่อ...............................................................พยาน  
      

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


