
 

 

สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เลขที่  680 หมู่ที่  11 ถนนสกลนคร- อุดรธานี                    
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” โดย “ผู้ให้ทุน”เสนอให้ทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา 
(บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามประกาศ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือท างานวิจัย และ “ผู้รับทุน” 
ได้ท าสัญญากับ “ผู้ให้ทุน” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้า....................................................................นามสกุล.......................................................คือ“ผู้รับทุน” 
ตามสัญญานี้ เกิดวันที่..................เดือน................พ.ศ. ....... อายุ.......ปี เลขประจ าตัวประชาชน.................................
ออกให้ ณ.............................................................บัตรหมดอายุวันที่...................................................................
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง......................................สังกัด ส านัก/สถาบัน/คณะ......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .............หมู่..........ตรอก.............................
ซอย.......................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.....................................................
เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail………………………………………………………………………….………… 
และคณะผู้วิจัยมีรายชื่อแนบท้ายสัญญานี้ จ านวน.............คน เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการพิจารณาให้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยและคณะผู้มีชื่อต่อท้ายนี้  จ านวน..........คน  ผู้ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) เพ่ือท าการวิจัยเรื่อง......................................................  
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................. นับตั้งแต่วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ...........ได้ท าสัญญาไว้เป็น
หลักฐานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ได้รับทุนสนันสนุนโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามประกาศ ลงวันที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  ประเภทการวิจัย  ............................................................................
เป็นจ านวนเงิน.....................................บาท (............................................................................................................)   
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สัญญาเลขท่ี ............/2557 



-2- 
 

 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการวิจัยและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  เฉพาะที่จ าเป็นในการ
ท าวิจัยเรื่องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในสัญญาจะเรียกว่า “ ทุนสนับสนุนการวิจัย” และด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ป ี
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
จ านวน 3 งวดดังนี้   
 งวดที่ 1 ร้อยละ 50  ของทุนที่ได้รับภายหลังจากผู้รับทุนท าสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว   
 งวดที่ 2 ร้อยละ 30  เมื่อจัดส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรูปแบบเอกสารหรือรายงานปากเปล่า   

งวดที่ 3 ร้อยละ 20  เมื่อผู้รับทุนได้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปเอกสาร จ านวน 5 เล่ม และซีดี
เผยแพร่ส่งบทความวิจัย และเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ านวน 5  เล่ม และซีดีเผยแพร่ (ไฟล์ PDF) บทความ
วิจัยพร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล  จ านวน 1 ชุด ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และหนังสือรับรองการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกที่ระบุไว้ใน
รายงานวิจัยพร้อมแนบหลักฐานที่ชัดเจนในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง (รูปแบบหนังสือรับรองการน างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4)  

3. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมส่งรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยเรื่องนี้ ต่อสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รอบ 6 เดือน (รูปแบบเนื้อหาแบบรายงานวิจัยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1) เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลการด าเนิน
งานวิจัยโดยมีนักวิจัยร่วมลงพ้ืนที่ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมจัดส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับร่าง (ไม่เข้าเล่ม) จ านวน 3 เล่ม ให้ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตรวจสอบความถูกต้อง และน าส่งเอกสารรายงานวิจัยฉบับร่างไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการฯ   
(ถ้ามี) และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปเอกสาร จ านวน 5 เล่ม และซีดีเผยแพร่ (ไฟล์ PDF) บทความวิจัยพร้อม
ซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล  จ านวน 1 ชุด (รูปแบบเนื้อหาบทความวิจัย/ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และหัวข้อการจัดท า
รายงานวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 และ3)  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันครบ
ก าหนดส่งตามสัญญา 
 กรณีที่มีเหตุขัดข้องใดก็ตามข้าพเจ้าจะแจ้งโดยท าเป็นหนังสือถึง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบ
ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย 30 วันและการต่อสัญญาท าได้ 2 ครั้ง     
ครั้งละ 6 เดือนและเมื่อครบต่อสัญญา 2 ครั้งแล้วยังไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุจ าเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา จะใช้สิทธิ์เรียก
เงินทุนสนับสนุนคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี   
 
 
 

 
 

/5. ในการโฆษณา... 
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5.  ในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับผลงานของการวิจัยในสื่อสิ่งตีพิมพ์ใดๆ ในแต่ละครั้ง ผู้รับทุน

ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงิน
นอกงบประมาณ  งบบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”และส่งส าเนาโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนจ านวน 1 ชุด 
 6.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแล ของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการฯ  หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการท าวิจัย และการใช้จ่ายเงินทุนทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้า  โดยข้าพเจ้ายินยอมถือว่า
ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 7. ในระหว่างข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะศึกษาค้นคว้าท าการวิจัยตามโครงการที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง 
ละเลย ยุติหรือเลิกการศึกษาค้นคว้าวิจัยก่อนส าเร็จโครงการวิจัยนั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการและหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญายินยอมชดใช้ทุนที่ได้พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยอัตราร้อยละ 2 ต่อปีทันที  
นับตั้งแต่วันท าสัญญาฉบับนี้  โดยหักจากบัญชีเงินเดือนตั้งแต่เดือนที่สิ้นสุดของการต่อสัญญางวดสุดท้ายทั้งนี้ต้องช าระ
ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 

8.  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแต่เพียง     
ผู้เดียวและ ให้มีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานวิจัยตามสัญญานี้ได้ตลอด  โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า   และข้าพเจ้า
จะส่งมอบครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยส่งมอบให้
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน 
 9. ข้าพเจ้า ผู้รับทุน” จะไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิทาง 
กฎหมายของบุคคลอ่ืน หากมีการละเมิดในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการละเมิดแต่
เพียงผู้เดียว 
 10. ในกรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลายคน ข้าพเจ้าจะตรวจสอบดูและให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อก าหนดของผู้ให้ทุนอย่างเคร่งครัด 
 11. ถ้าข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดของสัญญาฉบับนี้บังคับ และกรณีที่มี
ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาฉบับนี้บังคับและกรณีที่มี
ข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองให้คู่สัญญาสองฝ่ายท าความตกลงกัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของสัญญานี้ 

/13. ข้าพเจ้า... 
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12. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน”ยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายอันพึงมีหรือรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  ระเบียบ  
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย 
 13. ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการติดตามผลการด าเนินโครงการวิจัยตั้งแต่ต้นจน
สิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประเมินคุณภาพ
งานวิจัย 
 14. ในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสุนนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหากจะมีหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้รับทุนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ข้าพเจ้า “ผู้รับทุน” 
ยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

15. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจัดให้....................................................................... 
ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก าหนดท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเห็นสมควร  และถ้าจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความในสัญญานี้ตลอดแล้วจึงได้     
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานของแต่ละฝ่ายและต่างเก็บไว้คนละฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
    ลงชื่อ .......................................ผู้รับทนุ                          ลงชื่อ ......................................ผู้ให้ทุน 
     (...........................................................)                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์) 
   ต าแหน่ง..............................................              รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
    ลงชื่อ.........................................พยานฝ่ายผู้รับทุน          ลงชื่อ .......................................พยานฝ่ายผู้ให้ทุน 
      (............................................................)                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน) 
      ต าแหน่ง.....................................                                 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

         /รายชื่อ… 
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รายชื่อคณะผู้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกันเพื่อท าการวิจัยเรื่อง…………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... มดีงัตอ่ไปนี.้- 
  1. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
 2. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
 3. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
 
 4. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
 5. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
 6. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อายุ..........................................ปี 
รับราชการในต าแหน่ง....................................................................สังกัด........................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................ซอย....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................โทรศัพท.์.................................................. 
  
 

/สัญญาค้ าประกัน… 
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สัญญาค  าประกัน 
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ท าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วันที่............เดือน......................................................พ.ศ. ...................................... 
 ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ............................................................ป ี        
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที.่..............ซอย...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................. 
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................................อาชีพ...................................................... 
คู่สมรสชื่อ.......................................................................ขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อความดังต่อไปนี้.- 
 ข้อ 1.  ตามที่ผู้รับทุน  ได้ท าสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                 
โดยหนังสือสัญญาลงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ........................ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอด  จึงท าสัญญาการค้ าประกันต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าถ้าผู้รับทุนผิด
สัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งหรือข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ตามข้าพเจ้ายินดีชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ตามความรับผิดชอบของผู้รับทุน  ที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนี้ทุกประการทันที  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       
มิจ าเป็นต้องเรียกให้ผู้รับทุนช าระหนี้ก่อน 
 ในกรณีที่ผู้รับทุน  ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการท าวิจัยด้วยทุนสนับสนุนการวิจัย  แม้การขยายเวลานั้น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม  ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน 
ผู้รับทุน ต่อไปจากระยะเวลาที่ได้ขยายเวลาท าการวิจัยด้วยทุนสนับสนุนงานวิจัยและถ้าผู้รับทุนผิดสัญญาดังกล่าว  
ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการ 
 ข้อ 2.  ในกรณีที่ผู้รับทุน  ผ่อนผันเวลาหรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม  ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนผันเวลา
หรือผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว   
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า  และปลดจากภาระผูกพันใดๆ อันท าให้
หลักทรัพย์นี้เสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  คือ  ต าแหน่งข้าราชการ  

ข้อ 4.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าไม่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ  3  ตลอด
ระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันนี้ยังคงมีอยู่ 
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุน  ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา
การรับทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพ่ือท าการวิจัยดังกล่าว 

 

 
ปิดอากร
แสตมป ์

10 บาท 
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/ข้าพเจ้าทราบ… 
 
ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
  
 (ลงชื่อ)............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
 (....................................................................)  
           
      
  (ลงชื่อ).............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
   (....................................................................)  
 
 
   (ลงชื่อ).................................................................... พยาน 
  (....................................................................)  
 
 
  (ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
 (....................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ซึ่งปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

2. หลักฐานที่ใช้ในการท าสัญญา  มีดังนี้ 
2.1  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จ านวน 1  ฉบับ 
2.2  สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จ านวน 1  ฉบับ 
2.3  ส าเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จ านวน 3  ฉบับ 
2.4  ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ าประกนั  จ านวน 2 ฉบับ 
2.5  อากรแสตมป์ฉบับละ 10  บาท  จ านวน  2  ดวง 

 
 

สัญญาเลขท่ี ......../2557 


