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สัญญาเลขที่……./……
สัญญาจางทําวิจัย
สัญญานี้ทําขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แขวง ………………….....
เขต …………………. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ…..………
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดย …………………………….… เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ผูวาจาง ” ฝายหนึ่ง กับ
( …………… ระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ ………………………. ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูที่
………………………………….. โดย ……………………………… ตําแหนง …...………
………………………………… ) *
( ……………ระบุชื่อหนวยงานภาคเอกชน …………………….. ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล ณ ………………… มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ……………. ถนน ……………….........
แขวง / ตําบล.. ………………… เขต / อําเภอ …..…………………. จังหวัด …………………
โดย …………………………………………….. ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ลงวันที่ …………………………………
แนบทายสัญญานี้ ) **
( …………….ระบุชื่อบุคคล …………………………. อาชีพ ……………………......
ตําแหนง ………………………………… สังกัด ……………………………….บัตรประจําตัว
ประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรอื่นๆ ( ระบุ ) ………………… เลขที่ ……………………….
อายุ ………… ป สัญชาติ ………. อยูบานเลขที่ ……………… ตรอก / ซอย ………………...
ถนน ……………..………………. แขวง / ตําบล ………..………………………. เขต / อําเภอ
………………………………….. จังหวัด ….…………………………… ซึ่งไดรับอนุญาตจาก
………………………………….…… ระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ / หนวยงานภาคเอกชน ( ถามี )
……….…………………….. ใหรบั จางทําวิจัย ) *** ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ผูวิจัย ”
อีกฝายหนึ่ง
* ขอความดังกลาวใชในกรณีที่คูสัญญาฝายผูรับจางเปนหนวยงานภาครัฐ
** ขอความดังกลาวใชในกรณีที่คูสัญญาฝายผูรับจางเปนหนวยงานภาคเอกชน
*** ขอความดังกลาวใชในกรณีที่คูสัญญาฝายผูรับจางเปนบุคคลธรรมดา
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ประโยชนในการแกปญหาที่สําคัญของประเทศหรือนําไปใชในการพัฒนาประเทศจึงไดจัดสรร
เงินอุดหนุนการวิจัยโดยหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และ / หรือ บุคคลธรรมดา เปนผูรับจาง
ทําวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้
ขอ 1 ผูวาจางตกลงจางและผูวิจัยตกลงรับจางทําวิจัยเรื่อง ….. ………………..……..
.…..…………………………………………….. ตามขอบเขตของงานซึ่งกําหนดโดยผูวาจาง
และโครงการวิจัยของผูวิจัยแนบทายสัญญานี้ในผนวก …….…………..… ที่ไดรับอนุมัติจาก
ผูวาจางแลว ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ โครงการ ” โดยคณะผูวิจัยตามรายชื่อ
ปรากฎใน …………..…………………………….. รายละเอียดปรากฎตามหนังสือแจงอนุมัติ
จางวิจัย แนบทายสัญญานี้ในผนวก ………………….
ผูวิจัยจะตองทําวิจัยใหแลวเสร็จสมบูรณภายในเปนเวลา……………. (………… ) ป
……… ( ………. ) เดือน นับแตวันลงนามในสัญญานี้
ในการจางทําวิจัย เพื่อการดําเนินโครงการตามสัญญานี้ ผูว าจางทรงไวซึ่งสิทธิในการ
ปรับลดหรือยกเลิกการวิจัยที่จัดสรรใหแกผูวิจัยตามความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณที่ผู
วาจางไดรับจากรัฐบาลในแตละป
ในกรณีที่ผูวาจางเห็นวาในระหวางการดําเนินการโครงการตามวรรคหนึ่งนั้น โครงการ
อาจดําเนินการพัฒนาอยางใดอยางหนึ่งตอไปเพิ่มเติมแตกตางจากโครงการเดิมซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวนี้จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูวาจางมีสิทธิยื่นขอเสนอเพิ่มเติมใหแกผูวิจัยหรือผูรับทุน
รายอื่นเพื่อดําเนินโครงการตอไปตามที่ทั้งสองฝายจะไดตกลงกัน
ผูวิจัยตกลงที่จะจัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนอุปกรณตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อใชในงานวิจัยตามสัญญานี้
ขอ 2 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 …………………………. จํานวน ………… (………..) หนา
2.2 ผนวก 2 …………………………. จํานวน ………… (………..) หนา
2.3 ผนวก 3 …………………………. จํานวน ………… (………..) หนา
2.4 ผนวก 4………………ฯลฯ
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ในสัญญานีบ้ ังคับ และในกรณีที่สัญญาแนบทายขัดแยงกันเองหรือมิไดกลาวไว ผูวิจัยจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
ขอ 3 ผูวาจางตกลงจายและผูวิจัยตกลงรับเงินอุดหนุนการวิจัยเปนคาจางทําวิจัยเปน
จํานวนเงิน …………………………. บาท ( …..…………………………………… ) ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
การเบิกเงินคาจางทําวิจัยจากผูวาจาง ผูวิจัยมีสิทธิเบิกเงินคาจางทําวิจัยเปนงวด ๆ ตาม
งบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติจากผูวาจาง ดังนี้
งวดที่ 1 ในอัตรารอยละ ยี่สิบ (20 %) ของจํานวนเงินคาจางทั้งหมดเปนจํานวนเงิน
…..…………… บาท ( …………………………………… ) เมื่อผูวิจัยสงรายงานการศึกษา
เบื้องตน ( Inception Report ) และผูวาจางไดเห็นชอบแลวตามขอ 6.1
งวดที่ 2 ในอัตรารอยละ ….…..…. (……...%) ของจํานวนเงินคาจางทั้งหมดเปน
จํานวนเงิน …..…………… บาท ( ………………….……………… ) เมื่อผูวิจัยสงรายงาน
ความกาวหนา และผูวาจางไดเห็นชอบแลวตามขอ 6.2 วรรคหนึ่ง
งวดที่ 3 ……………………………………
งวดที่ 4 …………………………………….
งวดที่ 5 …………………………………….
งวดที่ 6 ……………ฯลฯ…………………..
งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน ………………… บาท ( …………..…………………….. )
เมื่อผูวิจัยไดทําวิจัยแลวเสร็จตามสัญญา ขอ 6.3 และ 6.4
ผูวาจางจะจายเงินคาจางทําวิจัยในแตละงวดดังกลาวโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ซึ่งผูวิจัยเปดบัญชีไวแยกตางหากจากบัญชีอื่น ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขา
สามแยกเกษตร โดยระบุชื่อผูวิจัยเปนผูมีอํานาจในการถอนเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อดําเนินงาน
การวิจัยโครงการตามสัญญานี้ โดยผูวิจัยจะตองแสดงเจตนาขอรับเงินผานธนาคารตามแบบ
คําขอรับเงินผานธนาคารที่ผูวาจางกําหนด
ในการจายเงินคาจางทําวิจัยใหแกผูวิจัยแตละงวดผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ 5 (หา)
ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผูว ิจัยมีสิทธิขอเงิน
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เต็มจํานวนเงินประกันที่ขอคืนมาวางไวตอผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได ผูวาจางจะ
คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ หนังสือค้ําประกันของธนาคารใหแกผูวิจัย เมื่อ
ผูวิจัยพนจากพันธะหนาที่ตามสัญญานี้แลว
ขอ 4 ผูวิจัยจะทําวิจัยหรือจัดใหมีการทําวิจัยดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผล
สมความมุงหมายของผูวาจาง หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผูรวมวิจัยหรือ
รายละเอียดสําคัญอยางใดในแผนงานหรือโครงการวิจัยที่ไดแจงไวในสัญญาตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูวาจาง ผูวิจัยจะรายงานใหผูวาจางทราบทันที และปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา
ของผูวาจาง
ผูวิจัยจะตองไมเอางานวิจัยทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดย
ไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไว
เปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวไมเปนเหตุใหผูวิจัยหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะ
หนาที่ตามสัญญานี้ และผูวิจัยจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของ
ผูรับจางชวง หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ
คาจางซึ่งผูวาจางจะชําระใหแกผูวิจัยนั้นเปนคาจางซึ่งผูวิจัยไดรับเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ ผูว ิจัยจะตองไมรับคานายหนาทางการคา สวนลด เบี้ยเลี้ยง เงินชวยเหลือใด ๆ
โดยตรงหรือโดยออมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้
รายงานผลการวิจัยและผลงานการวิจัยกับทั้งขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการทํางานวิจัยตาม
สัญญานี้ตกเปนกรรมสิทธิและลิขสิทธิ์ของผูวาจาง ผูวิจัยไมมีสิทธิที่จะนําไปตีพิมพหรือ
เผยแพร ทําซ้ํา ดัดแปลง หรือสําเนารายงานผลการวิจัยและผลงานการวิจัยนี้กอนที่จะไดรับ
อนุมัติเปนหนังสือจากผูวาจาง ทั้งนี้บรรดาเอกสารที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ใหถือ
เปนความลับ ผูวิจัยจะตองสงมอบบรรดาเอกสารดังกลาวใหแกผูวาจางเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้
ทั้งนี้ผูวิจัยอาจเก็บสําเนาเอกสารไวกับตนได แตตองไมนําขอความในเอกสารนั้นไปใชใน
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวกับงานโดยไมไดรับความยินยอมลวงหนาจากผูวาจางกอน
ขอ 5 ในระหวางดําเนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปญหาใด ๆ อันอาจเปน
อุปสรรคที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางวิชาการในการดําเนินงานตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไป
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……….. ( ……… ) วัน นับแตวันที่ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อรวมกันหาแนวทาง แกไขตอไป
ในกรณีที่ปญ
 หาดังกลาวในวรรคหนึ่งเปนปญหาที่เ กี่ ย วข อ งกับเนื้อหาทางวิชาการ
( Technical Problem ) และไมสามารถที่จะแกไขไดทําใหไมอาจดําเนินโครงการตอไป
หรือเกิดอุปสรรคอื่นใดที่ทําใหไมอาจดําเนินโครงการตอไปไดโดยมิใชความผิดของผูวิจัย
ผูวิจัยจะตองคืนเงินเฉพาะสวนที่เหลือจากการดําเนินโครงการที่ไดรับไปในแตละงวดนั้น ๆ
ใหแกผูวาจางภายใน…….. ( ……….. ) วัน นับแตวันที่ผูวาจางไดแจงหนังสือใหผูวิจัยทราบ
การวินิจฉัยวาปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินโครงการดังกลาวในวรรคสองเกิดจาก
ความผิดของผูวิจัยหรือไมนั้น ใหเปนสิทธิของผูวาจางเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ผูวาจางจะแตงตั้งคณะผูตรวจสอบทางวิชาการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงติดตามความ
กาวหนาและประเมินผลของการดําเนินโครงการตามสัญญานี้ และหากพบวามีการดําเนินการ
ใดที่แตกตางไปจากขอตกลงของสัญญานี้ ผูวาจางทรงไวซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้
ขอ 6 ผูวิจัยมีหนาที่สงรายงานการวิจัยแกผูวาจางตามรายการดังตอไปนี้
6.1 รายงานการศึกษาเบื้องตน ตามแบบและระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนดเปน
จํานวน ………… ( …..………. ) ชุด ภายใน ……..….. ( ..………… ) วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา เพื่อใหผูวาจางใหความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวผูวาจางจะมีหนังสือ
แจงความเห็นชอบเพื่อเปนหลักฐานประกอบการรับเงินคาจาง
6.2 รายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่……..ตามแบบและระยะเวลาที่
ผูวาจางกําหนด เปนจํานวน ………… ( …..……. ) ชุด ภายใน ……….. ….( ..……… ) เดือน
นับแตวันลงนามในสัญญา เพื่อใหผูวาจางใหความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว
ผูวาจางจะมีหนังสือแจงความเห็นชอบเพื่อเปนหลักฐานประกอบการรับเงินคาจาง
รายงานความกาวหนาของการวิจัย ครั้งที่ …..…… (ถามี) ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด เปนจํานวน ……… ( ..……. ) ชุด ภายใน ……....( ….……..)
เดือน นับแตวันลงนามในสัญญา เพื่อใหผูวาจางใหความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
แลวผูวาจางจะมีหนังสือแจงความเห็นชอบเพื่อเปนหลักฐานประกอบการรับเงินคาจาง
6.3 รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน ………….. (.. …………) ชุด
พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวนอยางละ ………….. ( …………. ) ชุด

-6และสรุปผลการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบที่ผูวาจางกําหนด จํานวนอยางละ
…………… ( …………… ) ชุด ภายใน ……… ( …………... ) เดือน เพื่อใหผูวาจางให
ความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ผูวาจางจะมีหนังสือแจงความเห็นชอบเพื่อเปน
หลักฐานประกอบการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตอไป
6.4 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ หลังจากรายงานฉบับรางไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาจางแลว โดยระบุขอความที่หนาปกวา “ ผลงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ” ใหมีตราของผูวาจางปรากฎอยูบนหนาปกดวย จํานวน …………. (……….. ) ชุด
พรอมทั้งบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ ………… ( ………… ) ชุด และสรุป
ผลการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบที่ผูวาจางกําหนด จํานวนอยางละ ……………
( …………. ) ชุด ภายใน ………….( …………) เดือน นับแตวันลงนามสัญญาเพื่อใหผูวาจาง
ใหความเห็นชอบ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวผูวาจางจะมีหนังสือแจงความเห็นชอบเพื่อเปน
หลักฐานประกอบการรับเงินคาจางงวดสุดทาย
ผูวิจัยจะใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวาจางและผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูวาจางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัย ในกรณีที่ผูวาจาง
หรือผูที่รับมอบหมายจากผูวาจางพิจารณาเห็นสมควรใหผูวิจัยแกไข เปลี่ยนแปลง หรือดําเนินการ
อื่นใดเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับรายงานการวิจัยฉบับใด ผูวิจัยจะตองดําเนินการตามที่ผูวาจาง
กําหนดทั้งสิ้น โดยผูวิจัยจะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จกอนการอนุมัติเงินคาจางงวด
นั้นๆ
ขอ 7 ผูวิจัยจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางและปองกันมิใหผูวาจางตองรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาใชจาย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกรองโดย
บุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเวนไมกระทําการของผูวิจัยหรือคณะผูวิจัย
ผูวิจัยจะตองรับผิดตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ใน
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งผูวิจัยนํามาใชในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ขอ 8 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความ
บกพรองของผูวาจาง หรือเหตุจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมตองรับผิดตาม
กฎหมายทําใหผูวิจัยไมสามารถทําวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูวจิ ัย

-7จะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอ
ขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ………. ( …..…..… ) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูวิจัยไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูวิจัยไดสละสิทธิ์
เรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาการทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดี
อยูแลวตั้งแตตน
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ 9 ในกรณีที่ผูวิจัยละทิ้งงานวิจัย หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด
เวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูวิจัยไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือผูวิจัย
ทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจางในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิจางผูวิจัยรายใหมเขา
ทํางานวิจัยตามสัญญานี้ใหลุลวงไปดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูวิจัยพน
จากความรับผิดตามสัญญา
ในกรณีผูวาจางพิจารณาเห็นวา การทําวิจัยของผูวิจัยจะลาชาเกินกวาระยะเวลาที่
กําหนดตามสัญญานี้ เปนเหตุใหโครงการของผูวิจัยจะไมเปนประโยชนอกี ตอไป ผูวา จางมี
สิทธิระงับการจายเงินคาจางและบอกเลิกสัญญาได
ขอ 10 เมื่อมีการสั่งระงับโครงการชัว่ คราวโดยผูวาจางอันเนื่องมาจากเหตุที่ระบุไวใน
สัญญาขอ 8 วรรคหนึ่ง ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูวิจัยตามสวนที่เปนธรรมและเหมาะสมตาม
จํานวนเงินที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน
เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยผูวาจางตามสัญญาขอ 9 ผูวาจางอาจวาจางผูอื่นให
ทําวิจัยตามสัญญานี้ตอจนแลวเสร็จและผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูวิจัยจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย
ซึ่งเปนจํานวนเงินเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทําวิจัยนั้นตอใหแลวเสร็จตามสัญญา
คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากผูวิจัยตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิหักจากจํานวนเงิน
คาจางที่คางจาย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได

-8ขอ 11 ผูวิจัยรับรองวาบรรดาเอกสารหรือขอความใดๆ อันปรากฏในเอกสารซึ่งผูวิจัย
ไดยื่นตอผูวาจางหรือถอยคําใด ๆ ซึ่งผูวิจัยไดแจงแกผูวาจางเพื่อการวิจัยตามสัญญานี้ รวมทั้ง
เอกสารในรายงานการวิจัยของโครงการที่เสนอตอผูวาจางเปนความจริงทุกประการ
ขอ 12 ในกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ระหวางคูสัญญาซึ่งเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหดําเนินการระงับขอพิพาท ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0205/ว 237 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 และ/หรือ มติอื่นของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การระงับขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐซึ่งใชบังคับอยูในขณะนั้น
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา ( ถามี ) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ของแตละฝายและตางเก็บไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ ……………………………….. ผูวาจาง
( ……………………………….. )
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ลงชื่อ ……………………………….. ผูวิจัย
( ……………………………….. )
ลงชื่อ……………………………….. พยาน
( ……………………………….. )
ลงชื่อ……………………………….. พยาน
( ……………………………….. )

