
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

 
สัญญาเลขที่  ควท. ................/2561 

ท าท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ระหว่าง  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา  เลขที่   133  ถนน เทศบาล 3  ต าบล สะเตง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด ยะลา  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เ รียกว่า  “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง 

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................  
ต าแหน่ง ............................................................... ............. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  
บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่ ............................................................ อายุ .................... ป ี
สัญชาติ ................. อยู่บ้านเลขท่ี ..................... ถนน ........................................ ต าบล ................................... 
อ าเภอ ....................................... จังหวัด...................................  
ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง 

 ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
2561  จากผู้ให้ทุนมีก าหนดระยะเวลา  ๑2  เดือน  นับตั้งแต่วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  ซึ่งเป็นวัน
เริ่มด าเนินการวิจัยเป็นต้นไป  และสิ้นสุดสัญญาวันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ผู้รับทุนขอท าสัญญาไว้
ให้แก่ผู้ให้ทุน  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน  และผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา  
ประจ าปี  2561 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)  เป็นจ านวนเงิน ............................. บาท 
(......................... ............. .......................... .............................................. ......... .....) เพ่ือท าการวิจัย 
เรื่อง ........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ตามโครงการวิจัยของผู้รับทุนเอกสารแนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “โครงการ”  

ข้อ  ๒  ผู้ให้ทุนตกลงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนโดยแบ่งจ่ายเป็น  ๒  งวด ดังนี ้

(๑)  งวดที่  1  ผู้รับทุนจะได้รับเงินร้อยละ  7๐  ของงบประมาณโครงการเป็นเงิน
..................................................... บาท (..............................................................................)  โดยจะจ่ายแก่ผู้รับ
ทุน  เมื่อผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญาวิจัยและเริ่มศึกษาวิจัย 

(2)  งวดที่  ๒ ผู้ รับทุนจะได้รับทุนร้อยละ  3๐  ของงบประมาณโครงการเป็นเงิน
..................................................... บาท (..............................................................................)  โดยจะจ่ายให้แก่
ผู้รับทุน  เมื่อผู้รับทุนท าการวิจัยเสร็จบริบูรณ์และผู้รับทุนได้ส่งมอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ครบถ้วน
ตามสัญญา ข้อ ๗ 

ลงชื่อผู้รับทุน..................................... 
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ข้อ  ๓  ผู้รับทุนจะต้องเริ่มโครงการทันที  หากผู้รับทุนมิได้ด าเนินโครงการภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่
วันลงนามสัญญานี้  ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ 

ข้อ  ๔  ผู้รับทุนจะท าการวิจัยหรือจัดให้มีการวิจัย  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้ส าเร็จได้ผลตามความ
มุง่หมายของผู้ให้ทุน  หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผู้ร่วมวิจัยหรือรายละเอียดส าคัญอย่างใด
ในโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้ในสัญญาและผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนจะรายงานให้ผู้ให้ทุนทราบ  เป็นลายลักษณ์อักษร  
และปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของผู้ให้ทุน 

ข้อ  ๕  ผู้รับทุนได้ทราบและเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ของผู้ให้ทุน  ซึ่งมีอยู่ใน
ขณะที่ท าสัญญานี้โดยตลอดแล้ว  และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการโครงการส่งเสริมการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งที่มีผลใช้บังคับใน
ปัจจุบันและที่ซึ่งจะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด 

ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลภายนอกซึ่งผู้รับทุนน ามาใช้ปฏิบัติงานวิจัยตามสัญญานี้ 

ข้อ  ๖  ในวันท าสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้ ........................................................................... ผู้ค้ าประกัน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีผู้ให้ทุนก าหนด  และในกรณีท่ีผู้ให้ทุนเห็นสมควรจะให้ผู้รับทุน  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้รับทุน
จะต้องปฏิบัติตามทุกประการเพื่อเป็นการประกันค่าเสียหายใดๆ ที่ผู้รับทุนได้ก่อให้เกิดข้ึนแก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ  ๗  ผู้รับทุนจะส่งมอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาไทย  จ านวน  3  เล่ม  พร้อม CD 
ROM  จ านวน 3 แผ่น  ให้แก่ผู้ให้ทุน  

ข้อ  ๘  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง  หรือเหตุจาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  เป็นเหตุให้โครงการหยุดชะงัก  ผู้รับทุน
จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ทุนทราบภายใน  10  วัน  นับแต่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นและ
ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนในการด าเนินการใดๆ 

ข้อ  ๙  ผู้รับทุนต้องตรวจสอบก ากับดูแลให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของผู้ให้
ทุนตลอดจนสัญญานี้อย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๑๐  ในกรณีนี้ผู้รับทุนละทิ้งงานวิจัยหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือเป็น
ลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ  เพ่ือให้ผู้รับทุนปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา  หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตาม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที  โดยผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

(1)  กรณีคืนทุนวิจัย  ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 
๑๕  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ 

(2)  กรณีส่งงานวิจัยล่าช้า  ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหักเงินวิจัยที่ยังเหลืออยู่เป็นค่าปรับร้อย
ละ  ๐.๑  ต่อวันของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ   นับตั้งแต่วันหลังสิ้นสุดสัญญา  คิดเป็นวันละ
.................. บาท (..............................................) 

 
ลงชื่อผู้รับทุน.................................... 
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ข้อ  ๑๑  ผู้รับทุนต้องน าผลการวิจัยซึ่งเกิดขึ้น  เนื่องจากด าเนินโครงการตามสัญญานี้ไม่ว่าที่ส าเร็จ
บางส่วนหรือสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว  ไปเผยแพร่ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือโดยสื่อใดๆ ที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
หรือน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาทางวิชาการต่อไป  หรือน าผลการวิจัยไปอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ
บริการวิชาการ 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ของตนจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างฝ่ายยึดถือไว้ฝ่ายละละฉบับ 
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................................  ผู้รับทุน 
  (.......................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) .....................................................  พยาน 
  (.....................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) .....................................................  พยาน 
  (.....................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................................  ผู้รับท าสัญญา 
  (ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) ....................................................  ผู้ให้ทุน 
  (ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

ลงชื่อผู้รับทุน.................................... 



สัญญาค้ าประกัน 
 

สัญญาเลขที่  ควท. ................/2561 
ท าท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เลขที่  133  ถนน เทศบาล 3  ต าบล สะเตง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด ยะลา  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สมบัติ  โยธาทิพย์  ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้ทุน”  ฝ่าย
หนึ่ง 

กับ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................ผู้ค้ าประกัน 
อายุ ........................ป ี บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการเลขที่ ............................................................
ต าแหน่ง ........................................ สงักัด .............................................................. อยู่บ้านเลขที่ .....................
ซอย ....................................... ถนน ............................................. ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/
เขต .................................... จังหวัด .....................................  ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ค้ าประกัน”  อีกฝ่าย
หนึ่ง  ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้ให้ทุน  กังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน ”  ได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  ให้ไว้แก่ผู้ให้ทุน  ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าเพ่ือค้ าประกันผู้รับทุนต่อผู้ให้ทุน  
กล่าวคือถ้าผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกิน
กว่าจ านวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน  และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ  ๒  ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญารับทุนให้แก่ผู้รับทุน
โดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หนี้นั้น  ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นการ
ปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย ( ถ้ามี ) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ  ๓  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับทุนยังต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนดังกล่าว 

 

 
ลงชื่อผู้ค้ าประกัน..................................... 
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สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับ
นี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

 
 
 (ลงชื่อ) .................................................... ผู้ค้ าประกัน 
  (........................................................) 
 

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

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. คู่สมรส
ของผู้ค้ าประกัน  ได้รับทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้ว  ยินยอมให้ผู้ค้ าประกันท าสัญญาฉบับนี้ได ้
 
 
 (ลงชื่อ) ......................................................... คู่สมรสผู้ให้การยินยอม 
  (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อผู้ค้ าประกัน..................................... 
 


