
ตัวอย่าง                                            แบบสว.ว 2 

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
เลขที่............................    

  
          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่        เดือน                    พ.ศ      .
ระหว่าง                    ตําแหน่ง                 สังกัด                       มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งต่อไปในหนังสือ
สัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ได้รับทุน" ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย                                 .                  
ผู้รับมอบอํานาจ ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในสัญญานี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   “สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 2 ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ............... ไปแล้วนั้น ผู้ได้รับทุนรับรู้ว่าโครงการวิจัยของตน เรื่อง “                 ”   
ประกอบด้วยผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
 1.  ....................................................................................................   
ได้รับทุน จํานวน                         บาท (………………………………………….) โดยกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัย
ไว้ เป็นเวลา       ปี         เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา และผู้ได้รับทุนจะตั้งใจปฏิบัติงานวิจัยตามที่ได้รับทุน
ดังกล่าวนั้น  

ในการปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการนี้ ผู้ได้รับทุนยินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด          
ที่ กค.0409.6/ว.126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน” หนังสือทาง
ราชการและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3 คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยนี้ ให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย และหากเอกสารต่างๆ ดังกล่าวขัดแย้งกับสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้บังคับ 

         ข้อ 4 ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่า ในระหว่างการทําวิจัย ผู้ได้รับทุนจะรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยทราบทุกระยะหกเดือนนับต้ังแต่วันรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

  ข้อ 5 ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่าเมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จตามแผนงานวิจัยแล้ว จะส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้            
(1) รายงานผลการวิจัย จํานวน  6  ชุด (2) แบบติดตามงานวิจัย จํานวน  1  ชุด (3) รายงานวิจัยฉบับย่อเพื่อ
เผยแพร่ในจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1  ชุด  (4) บทคัดย่อทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
(ถ้ามี) อย่างละ  1  ชุด  (5) รายงานการเงิน จํานวน   1  ชุด  (6) ผลผลิตลักษณะอื่นๆ ตามท่ีระบุในโครงการ 
จํานวน 1  ชุด  (7) แผ่นซีดีบันทึกรายงานผลการวิจัย รายงานวิจัยฉบับย่อ บทคัดย่อ ผลผลิตลักษณะอื่นๆ จํานวน      
  5   ชุด  ให้แก่มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาสามเดือนนับต้ังแต่สิ้นสุดระยะเวลาในการทําวิจัยตามสัญญาหรือที่ 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ขยายระยะเวลา 

          ข้อ 6  ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่าจะจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้จ่ายจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ลงนาม .........นาย ก..................... 
 

นาย ก 
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ข้อ 7 ครุภัณฑ์ ที่ได้มาตามข้อ 6 และหรือครุภัณฑ์อ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สําหรับไว้ใช้ในการ
วิจัย เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับทุนเป็นผู้ดูแล บํารุง รักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
ในระหว่างการดําเนินการวิจัย 

ข้อ 8 ผู้ได้รับทุนรับรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยตามระเบียบนี้เป็นของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ได้รับทุนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9 การพิมพ์และ/หรือเสนอผลงานวิจัยในระหว่างทําการวิจัย หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ได้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และจะต้องมี
กิตติกรรมประกาศระบุข้อความว่า “งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ได้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิก
การให้ทุน หรือใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยผู้ได้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้ว
ทั้งหมด ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรือชําระค่าเสียหายใดๆ ที่มีแก่มหาวิทยาลัยด้วย  

ข้อ 11 การชดใช้เงินทุนหรือค่าเสียหายตามความในข้อ 10  หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถนําเงินมาชดใช้ 
และหรือชําระภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผู้ได้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน บําเหน็จ  
บํานาญ  หรือเงินอื่นใดที่ผู้ได้รับทุนพึงได้รับจากทางราชการชดใช้และหรือชําระได้จนครบถ้วน รวมทั้งยินยอมเสีย
ดอกเบี้ยจากการผิดนัดตามกฎหมายด้วย 

หนังสือสัญญานี้ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  
 
 
                       (ลงชื่อ) .....................นาย ก................................ ผู้ได้รับทุน  
                                              (                                             )           

                    (ลงชื่อ) ............................................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร     
                                     (                                            )          
                รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

                       (ลงชื่อ) ...................นาย ข.............…................. พยาน  
                                  (                                   )           

                       (ลงชื่อ) ...................นาย ค.............…................. พยาน  
                                  (                                   )    
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นาย ก 

 
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  

เลขที่............................    
  
          หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่     เดือน                   พ.ศ      .
ระหว่าง 

1.   นาย ก  ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัยและ 
   หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 
2. นาย ข  หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 

   3. นาย ค    หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 
สังกัด                       มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ได้รับทุน" ฝ่ายหนึ่งกับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย                                 .                                              ผู้รับมอบอํานาจ 
ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญานี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในสัญญานี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   “สถาบันวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2556 ไปแล้วนั้น ผู้ได้รับทุนรับรู้ว่า            
ชุดโครงการวิจัยของตน เรื่อง “    ” ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยจํานวน     เรื่อง 
ได้แก่ 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “เรื่องที่ 1” 
 โดย นาย ก      หัวหน้าโครงการ 

  นาย กข     ผู้ร่วมวิจัย 
2. โครงการวิจัย เรื่อง “เรื่องที่ 2” 

 โดย นาย ข      หัวหน้าโครงการ 
  นาย ขค      ผู้ร่วมวิจัย 
3. โครงการวิจัย เรื่อง “เรื่องที่ 3” 

 โดย นาย ค      หัวหน้าโครงการ 
ได้รับทุน จํานวน                 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) โดยกําหนดระยะเวลาในการ
ทําวิจัยไว้ เป็นเวลา         ปี   -    เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา และผู้ได้รับทุนจะตั้งใจปฏิบัติงานวิจัยตามที่
ได้รับทุนดังกล่าวนั้น  

ในการปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการนี้ ผู้ได้รับทุนยินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด          
ที่ กค.0409.6/ว.126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน” หนังสือทาง
ราชการและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ 3 คู่สัญญาตกลงกันให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยนี้ ให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย และหากเอกสารต่างๆ ดังกล่าวขัดแย้งกับสัญญานี้ให้ใช้สัญญานี้บังคับ 

ลงนามผู้ได้รับทุน    นาย ก    นาย ข   นาย ค    
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          ข้อ 4  ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่า ในระหว่างการทําวิจัย ผู้ได้รับทุนจะรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
พร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยทราบทุกระยะหกเดือนนับต้ังแต่วันรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  

  ข้อ 5 ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่าเมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จตามแผนงานวิจัยแล้ว จะส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้            
(1) รายงานผลการวิจัย จํานวน  6  ชุด (2) แบบติดตามงานวิจัย จํานวน  1  ชุด (3) รายงานวิจัยฉบับย่อเพื่อ
เผยแพร่ในจุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 1  ชุด  (4) บทคัดย่อทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
(ถ้ามี) อย่างละ  1  ชุด  (5) รายงานการเงิน จํานวน   1  ชุด  (6) ผลผลิตลักษณะอื่นๆ ตามท่ีระบุในโครงการ 
จํานวน 1  ชุด  (7) แผ่นซีดีบันทึกรายงานผลการวิจัย รายงานวิจัยฉบับย่อ บทคัดย่อ ผลผลิตลักษณะอื่นๆ จํานวน      
  5   ชุด  ให้แก่มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาสามเดือนนับต้ังแต่สิ้นสุดระยะเวลาในการทําวิจัยตามสัญญาหรือที่ 
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ขยายระยะเวลา 

          ข้อ 6  ผู้ได้รับทุนให้สัญญาว่าจะจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้จ่ายจากเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

ข้อ 7  ครุภัณฑ์ ที่ได้มาตามข้อ 6 และหรือครุภัณฑ์อ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สําหรับไว้ใช้ในการ
วิจัย เป็นกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับทุนเป็นผู้ดูแล บํารุง รักษา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
ในระหว่างการดําเนินการวิจัย 

          ข้อ 8  ผู้ได้รับทุนรับรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยตามระเบียบนี้เป็นของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ได้รับทุนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

          ข้อ 9  การพิมพ์และ/หรือเสนอผลงานวิจัยในระหว่างทําการวิจัย หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ไม่ว่า 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ได้รับทุนต้องแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และจะต้องมี
กิตติกรรมประกาศระบุข้อความว่า “งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

          ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด  ผู้ได้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยยกเลิก
การให้ทุน และใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้   โดยผู้ได้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้ว
ทั้งหมด หรือบางส่วนอย่างลูกหนี้ร่วม ตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และชําระค่าเสียหายใดๆ ที่มีแก่
มหาวิทยาลัยด้วย  

          ข้อ 11  การชดใช้เงินทุนและค่าเสียหายตามความในข้อ 10 หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถนําเงินมาชดใช้  
และหรือชําระภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผู้ได้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน บําเหน็จ  
บํานาญ  หรือเงินอื่นใดที่ผู้ได้รับทุนพึงได้รับจากทางราชการชดใช้และหรือชําระได้จนครบถ้วน รวมทั้งยินยอมเสีย
ดอกเบี้ยจากการผิดนัดตามกฎหมายด้วย 

 

 

 

ลงนามผู้ได้รับทุน     นาย ก    นาย ข   นาย ค    
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หนังสือสัญญานี้ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  
 
 
                       (ลงชื่อ) .....................นาย ก................................ ผู้ได้รับทุน  
                                              (                                             )     
       
                       (ลงชื่อ) .....................นาย ข................................ ผู้ได้รับทุน  
                                              (                                             )           
 
                       (ลงชื่อ) .....................นาย ค................................ ผู้ได้รับทุน  
                                              (                                             )           

                    (ลงชื่อ) ............................................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร     
                                     (                                            )          
                รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

                       (ลงชื่อ) ...................นาย จ.............…................. พยาน  
                                  (                                   )           

                       (ลงชื่อ) ...................นาย ช.............…................. พยาน  
                                  (                                   )    


