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แนวทางการตรวจสอบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) 

ฝ่ายนิติการ 9 กรกฎาคม 25621 

๑. เบื้องต้น 
 1 สัญญาวิจัยเป็นสัญญาจ้างท าของรูปแบบหนึ่ง ข้อผูกพันจึงเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และตามเงื่อนไข
ของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่ 7 จ้างท าของ นอกจากนี้ยังน าหลักเกณฑ์เรื่องนิติกรรม
สัญญาหลักทั่วไปมาบังคับใช้ 

 2 สัญญาวิจัยภายนอกเป็นสัญญา 2 ฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ทุนซึ่งเป็นแหล่งทุนจากภายนอก อาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือต่างประเทศในฐานะผู้ว่าจ้าง ส่วนอีกฝ่ายเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ในฐานะผู้รับจ้าง (ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานวิจัยไม่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญา2) เนื่องจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวิจัยฯ 
ก าหนดให้ท าสัญญาในนามมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือส่วนงานอ่ืนๆ ไม่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย จึงไม่อาจท าสัญญาวิจัยในนามส่วนงานได้ หากท าไปจะเป็นการท าโดยไม่มีอ านาจ ผลทาง
กฎหมาย คือ สัญญาวิจัยไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย บุคคลที่ลงนามจะต้องรับผิดผูกพันเป็นการเฉพาะตัวกับผู้ให้ทุน  
 ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวิจัยภายนอกจึง 3 กลุ่ม มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างกัน คือ 
  (1) กลุ่มแรก ผู้ให้ทุน สถานะเป็นคู่สัญญา เป็นผู้ให้เงินทุนในการท าวิจัย ให้เงินเพ่ือต้องการ
ความส าเร็จในผลการวิจัย ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
  (2) กลุ่มที่สอง มหาวิทยาลัย หรือ สถาบัน สถานะเป็นคู่สัญญา เป็นผู้รับจ้างท าวิจัย มีหน้าที่ส่งมอบ
ผลงานวิจัยให้เสร็จและถูกต้องตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาในสัญญา 
  (3) กลุ่มท่ีสาม ผู้วิจัย หรือ ผู้วิจัยหลัก สถานะไม่ใช่คู่สัญญา แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานและบริหารสัญญา ท า
หน้าที่วิจัยงานที่ตนขอรับมาท าให้ลุล่วง โดยต้องปฏิบัติงานวิจัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา นอกจากนี้ต้องเอาใจใส่ ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ในฐานะผู้ท าวิจัย ไม่ให้เกิดความผิดพลาด
และเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 
 

 

     ฝ่ายที่ 1           ฝ่ายที่ 2 

 

 

            ส่งมอบงาน 

 
 
        (ผู้วิจัยไม่ใช่คู่สัญญา) 

 

                                                           
1 แก้ไขเพิ่มเตมิครั้งที่ 3 
2 มติคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 
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 3. ความผูกพันตามสัญญาวิจัย คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้ทุนและมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดต่อ
กันตามสัญญา เช่น หากในการวิจัยเกิดความความเสียหายเกิดจากความประมาทร้ายแรงของผู้วิจัย ท าการวิจัยไม่ตรง
ตามเวลาตามสัญญา หรือผู้ท าวิจัยปล่อยปะละเลยละทิ้งงานวิจัย ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเรียกร้องตามสัญญาและตาม
กฎหมายกับมหาวิทยาลัย (จะไม่เรียกร้องกับผู้ท าวิจัยหากไม่ใช่คู่สัญญา) โดยอาจเรียกร้องให้ชดใช้เงินทุนวิจัยที่ได้มอบ
ให้คืนทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย รวมไปถึงค่าเสียโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยได้ชดใช้ค่าเสียเสียหายต่างๆ ให้กับผู้ให้ทุนไปแล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาไล่เบี้ยผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิจัย
ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายได้ และผู้วิจัยยังมีความผิดทาง
จรรยาบรรณและวินัยอีกด้วย  

 4. หลักกฎหมายพ้ืนฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะที่ 7 จ้างท าของ (หน้าที่และความรับ
ผิดนอกเหนือจากท่ีตกลงในสัญญา) 
  (1) สัญญาจ้างต้องการผลส าเร็จของงานที่จ้าง ดังนั้นผู้ให้ทุนจึงไม่มีอ านาจบังคับหรือสั่งการให้ท าการ
วิจัยใดๆ เพียงแต่มหาวิทยาลัยและผู้วิจัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผูกพันตามสัญญาเท่านั้น 
  (2) เครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับใช้ท าการงานให้ส าเร็จนั้น โดยหลักมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดหา เว้นแต่มีการ
ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
  (3) สัมภาระที่ผู้ให้ทุนจัดหามา มหาวิทยาลัยจะต้องใช้สัมภาระด้วยความระมัดระวัง และประหยัด
อย่าให้เปลืองเสียเปล่าเมื่อท าการวิจัยส าเร็จแล้วมีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
  (4) หากมีความช ารุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ท าวิจัยนั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระที่
ผู้ให้ทุนจัดหามาหรือเพราะค าสั่งของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้วว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะ
หรือว่าค าสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่าว  
  (5) มหาวิทยาลัยจ าต้องยอมให้ผู้ให้ทุนหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานวิจัยได้ตลอดเวลาที่
ท าอยู่นั้น เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
  (6) ถ้ามหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยไม่เริ่มท างานวิจัยในเวลาอันควร หรือท าการชักช้าฝ่าฝืนข้อก าหนดใน
สัญญา หรือท าการชักช้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้ทุน จนอาจคาดหมายล่วงหน้าว่าการท าวิจัยนั้นจะไม่ส าเร็จภายใน
ก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาเสียได้โดยมิต้องรอคอยให้ถึงก าหนดสัญญา  
  (7) ถ้าในระหว่างเวลาที่ท าการวิจัยอยู่นั้นเป็นวิสัยที่คาดหมายล่วงหน้าได้ว่า การที่ท านั้นจะส าเร็จแต่
บกพร่อง หรือจะเป็นไปในทางฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย ผู้ให้ทุนจะบอกกล่าวให้
มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือท าการให้เป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะ
ก าหนดให้ในค าบอกกล่าว ถ้าเลยก าหนดไปผู้ให้ทุนจะเอาการวิจัยนั้นไปให้บุคคลภายนอกท าการวิจัยแทน หรือท าต่อไป
ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
  (8) ถ้ามหาวิทยาลัยส่งมอบงานวิจัยที่ท าไม่ทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา หรือถ้าไม่ได้ก าหนดเวลา
ไว้ในสัญญาแต่เมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะลดเงินทุนลงหรือถ้าสาระส าคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา
ก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้ให้ทุนยอมรับมอบงานวิจั ยที่ท านั้นแล้วโดยมิได้อิดเอ้ือน (ยอมรับมอบโดยดี) 
มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องรับผิดเพ่ือการที่ส่งมอบเนิ่นช้า   
  (9) ถ้าผู้ให้ทุนยอมรับมอบงานวิจัยที่ช ารุดบกพร่อง โดยมิได้อิดเอ้ือน (ยอมรับมอบโดยดี) โดย
แสดงออกชัดหรือโดยปริยาย มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ความช ารุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบได้
ในขณะเมื่อรับมอบหรือมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยได้ปิดบังความนั้น  
  (10) ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญา มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุด
บกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ แต่ข้อจ ากัดนี้มิให้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่ามหาวิทยาลัยหรือ
ผู้วิจัยได้ปิดบังความช ารุดบกพร่องนั้น 
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  (11) ถ้าสาระส าคัญของสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัย ถ้าไม่สามารถท า
การวิจัยต่อไปได้ โดยมิใช่เพราะความผิดของมหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยสัญญานั้นย่อมเป็นอันสิ้นลง  
  (12) มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะเอาการที่ท าทั้งหมดหรือแบ่งการแต่บางส่วนไปให้บุคคลภายนอกผู้
รับจ้างช่วงท าอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระส าคัญแห่งสัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้วิจัย แต่มหาวิทยาลัยหรือผู้วิจัยจะต้องรับผิดเพ่ือความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วงด้วย 

 5. สัญญาทุนวิจัยภายนอก (CTA) เป็นสัญญาที่ส่วนใหญ่ผู้วิจัยไม่สามารถแก้ไขในเนื้อหาหลัก ซึ่งอาจท าให้
มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบได้ เช่น เงื่อนไขความรับผิด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งต่างจาก
สัญญาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยต้องเข้าท าสัญญา เช่น สัญญาจ้าง สัญญาพัสดุ สัญญาเช่า ฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐต้องไม่เสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ ซึ่งกฎหมายแล้วก าหนดให้นิติกรเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาความ
ถูกต้องข้อเสียเปรียบก่อนลงนาม หากพบว่ามีเงื่อนไขท าให้เสียประโยชน์ต้องด าเนินการแก้ไข หากท าไม่ได้นิติกรอาจขอ
ส่งสัญญาให้พนักงานอัยการพิจารณาเนื้อหาในสัญญาก่อนลงนาม เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ของรัฐ 
 ด้วยเหตุที่สัญญาวิจัยภายนอก (CTA) มีลักษณะพิเศษมีเงื่อนไขบางประการที่มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์และ
เป็นเรื่องทางเทคนิคของการวิจัย ดังนั้นข้อบังคับฯ ว่าด้วยวิจัยฯ จึงไม่ได้ก าหนดให้ส่งนิติกรพิจารณาตรวจสอบก่อนลง
นาม แต่ก าหนดให้การพิจารณาสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ว่ามหาวิทยาลัยสมควรจะเข้าท าสัญญาหรือไม่เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถพิจารณาและตรวจสอบถึงความเหมาะสม
ในการท าสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเข้าท าสัญญา  

๒. การตรวจสอบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) 
 ผู้ให้ทุนอาจมีรูปแบบสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) ทีแ่ตกต่างกันไป ดังนั้นในเบื้องต้นควรให้ผู้ให้ทุนปรับแก้ไขร่าง
สัญญา (ที่มิใช่เนื้อหาวิจัย) ให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและง่ายในการบริหาร
สัญญาในอนาคต ดังนี้   

 ๑. โครงสร้างของสัญญาวิจัยภายนอก (CTA) โดยท่ัวไปแบ่งเป็น3 
  (1) วันที่ สถานที่ท าสัญญา 
      *** (2) คู่สัญญา และผู้วิจัย 
  (3) วัตถุประสงค์ของสัญญาวิจัย 
  (4) นิยาม 
      *** (5) หน้าที่ของของคู่สัญญา 
  (6) วัสดุหรือสัมภาระในการวิจัย 
  (7) การเก็บรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล 
  (8) สิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ 
  (9) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  (10) การเลิกสัญญาวิจัย 
      *** (11) ความรับผิด 
      *** (12) กฎหมาย/ศาล/อนุญาโตตุลาการ การบังคับใช้ 
  (13) การลงนามของสัญญาวิจัย 
      *** (14) งบประมาณที่ได้รับ 
                                                           
3 *** เป็นข้อส าคัญใหร้ะวังอย่างยิ่ง 
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  (15) สัดส่วนและเงินส่วนแบ่ง 

 ๒. แนวทางการตรวจสอบสัญญาวิจัย และปรับแก้ไข 
 (๑) วันที่ สถานที่ท าสัญญา4 
  (1.1) มีวันที่ท าสัญญา ซ่ึงปกติเป็นวันเดียวกับท่ีลงนาม 
  (1.2) มีสถานที่ท าสัญญา ควรก าหนดสัญญาท าที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หากจ าต้องท าสัญญาที่
อ่ืนให้ท าไดเ้ฉพาะพ้ืนทีใ่นกรุงเทพมหานคร 

 (๒) คู่สัญญา หรือผู้วิจัย  
  (2.1) ผู้รับทุน เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย ………………………………………………. ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช ที่  …………………. สถานที่ตั้ ง  131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300” โดยระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ และค าสั่งมหาวิทยาลัยเลขท่ีให้ชัดเจน  
  ในสัญญาผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน จะต้องระบุไว้ในสัญญา โดยตรวจสอบชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้องจาก
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้วิจัย 

  (2.2) ผู้ให้ทุน เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือต่างประเทศก็ได้ ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของชื่อ ที่อยู่ ผู้มีอ านาจลงนาม ถูกต้องหรือไม่ 
  - บุคคลธรรมดาเป็นผู้ให้ทุน ให้ตรวจสอบชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้ถูกต้องจากบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ให้
ทุน 
  - นิติบุคคลเป็นผู้ให้ทุน5 ให้ตรวจชื่อ ที่อยู่ อ านาจของผู้ลงนามจากหนังสือจัดตั้งนิติบุคคล กรณีผู้ลง
นามเป็นผู้รับมอบอ านาจ ต้องมีการมอบอ านาจกันถูกต้องไม่ขาดสาย และคนรับมอบอ านาจมีอ านาจด าเนินการอย่าง
ชัดเจน โดยตรวจจากหนังสือมอบอ านาจ และหนังสือมอบอาจต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท  
  (2.3) บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ภูมิล าเนาอยู่ที่ต่างประเทศ ให้มีการรับรองเอกสาร 
โดยกระบวนการโนตารีพับลิก หรือแมยิสเตร็ด6 ด้วย  
  (2.4) กรณีผู้ให้ทุนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะ
หากต้องฟ้องร้อง จะมีปัญหาด้านกระบวนการการบังคับคดีทั้ง 2 ประเทศ ต้องกระท าทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ 
ซึ่งยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากไม่คุ้มค่า 

ตัวอย่าง สัญญาวิจัย (ผู้วิจัยไม่ใช่คู่สัญญา) 

สัญญาวิจัย ……………(ชื่อเรื่อง)……………………… 

 ข้อตกลงการท าวิจัยนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่ …………(วันที่ลงนาม)………………… ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ระหว่าง 
 บ ริ ษั ท  ………………………………..... โ ด ย  ……………………………………………….. ต า ม ห นั ง สื อ ม อ บ อ า น า จ 
……………………………………. สถานที่ตั้ง ……………………………………………………………… ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “………….” 
ฝ่ายหนึ่ง กับ 

                                                           
4 วันท่ีเป็นจุดเริม่ต้นของสิทธิ สถานท่ีเป็นเงื่อนไขของเขตอ านาจศาลในการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล 
5 นิติบุคคล ได้แก่ สมาคม มลูนิธิ หา้งหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด รัฐวิสาหกจิ องค์การ
มหาชน สภาวิชาชีพ องค์การทางศาสนาท่ีจดทะเบียน เป็นต้น  
6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 
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 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย ………………………………………………. ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ …………………. 
ลงวันที่ .......................... สถานที่ตั้ง 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ต่อไปใน
สัญญาเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี 
 นาย ...................……………………………………………. อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………………………………....... 
………………………………… เป็นผู้ด าเนินด าเนินการท าวิจัยตามสัญญาฉบับนี้ ต่อไปเรียกว่า “นักวิจัย” 
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 
 (๓) วัตถุประสงค์ของสัญญาวิจัย 
 (3.1) ขอบเขตการท าวิจัย โดยเรื่องที่ท าวิจัยต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยและศิลธรรมอันดีของประชาชน 
มิฉะนั้นสัญญาจะเป็น “โมฆะ” 
 (3.2) การตรวจสอบ ขอบเขตของงานอาจระบุไว้ในสัญญา หรือในเอกสารท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา  

 (๔) นิยาม 
 สัญญาบางฉบับอาจมีนิยาม เป็นการจ ากัดขอบเขตความหมายของค าท่ีอ้างอิง 
 (4.1) นิยามต้องเก่ียวข้องกับเนื้อหาสัญญา  
 (4.2) นิยามที่มทีี่ใช้ให้ตัดออกไป 

 (๕) บทบาทหน้าที่ของของคู่สัญญา 
 เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีการทางวิจัยที่ของคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม  
 (5.1) การเริ่มสัญญา การสิ้นสุดสัญญา วิธีการต่อสัญญา ต้องก าหนดให้ชัดเจน 
 (5.2) ตรวจสอบจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เหมาะสมคุ้มค่างานที่ท า และคาดหมายได้ว่าจะไม่ขาดทุน 
 (5.3) เงินทุนต้องโอนเข้ากองทุนวิจัยเท่านั้น นักวิจัยไม่มีสิทธิรับเงินเอง 
 (5.4) การเปลี่ยนตัวผู้วิจัยหรือเปลี่ยนผู้รับทุน โดยหลักแล้วสัญญาวิจัยมีลักษณะที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้วิจัยเป็นสาระส าคัญจึงไม่อาจเปลี่ยนตัวได้ แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายหากเห็นว่าคุณสมบัติไม่ใช่สาระส าคัญก็
สามารถตกลงเป็นอย่างอ่ืนๆ ไดต้ามเจตนาของคู่สัญญา  
 (5.5) การจ้างช่วง การวิจัยสาระส าคัญอยู่ที่ความรู้ความสามารถของผู้วิจัยเป็นส าคัญ ดังนั้นโดยสภาพแล้วจึง
ไม่อาจจ้างช่วงได้ ยกเว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอ่ืนให้ผู้อื่นท าวิจัยต่อได้ ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
ควรระบุให้ชัดสัญญาว่า “ห้ามมีการจ้างช่วง หรือหากจ้างช่วงต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน” 
 (5.6) การเก็บรักษาเอกสารงานวิจัยเป็นจ านวน …. ปี ภายหลังการวิจัยสิ้นสุดลงไม่ควรนานเกินไป เนื่องจาก
เงื่อนไขในสัญญาเอกสารต่างๆ เป็นทรัพย์สินของผู้ให้ทุน ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยยังคงครอบครองทรัพย์สินจึงยังต้อง
รับผิดชอบหากเกิดการสูญหาย เสียหาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ให้ทุน ดังนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมและ
คุ้มค่าประกอบด้วย 
 (5.7) การเข้าตรวจดูการท าวิจัยของผู้ให้ทุน ควรก าหนดให้  “เข้าตรวจสอบได้ในเวลาราชการ ต้องแจ้ง
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย” 

 (๖) วัสดุหรือสัมภาระในการวิจัย 
 (6.1) ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่น ามาใช้ในการวิจัยมีอะไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่ 
 (6.2) วัสดุหรือสัมภาระในการท าวิจัยใครจัดหาให้ หากผู้รับทุนจัดหาต้องหาในสภาพที่ดี   
 (6.3) วัสดุหรือสัมภาระเมื่อสิ้นสุดสัญญา จะตกเป็นของใคร หรือต้องคืน และคืนในสภาพอย่างไร   
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 (๗) การเก็บรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล 
 (7.1) ข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน  และความยินยอมควรท าเป็น
หนังสือ โดยก าหนดว่า “ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการท าวิจัย เรื่อง ….” 
 (7.2) ข้อมูลผู้ป่วยส าหรับการวิจัย เป็นการยินยอมของผู้ป่วยที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่เป็นคู่สัญญา 
หากมีการเปลี่ยนตัวคู่สัญญาก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยอีกครั้ง 
 (7.3) ต้องก าหนดขอบเขตความลับที่ห้ามเปิดเผยไว้ให้ชัดเจน ว่าหมายความถึงอะไรบ้าง เพ่ือป้องกันการ
เปิดเผยความลับโดยไม่ตั้งใจ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย และความลับที่ห้ามต้องมีระยะเวลาปกปิดจ ากัดเป็น
เวลา … ปี (ไม่นานเกินไป เช่น 7 ปี) จะปกปิดตลอดไปไม่ได้   

 (๘) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 (8.1) ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากการท าวิจัยให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด เป็นของผู้ให้ทุนหรือ
ของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน องค์ความรู้ การท าวจิัย 
เป็นของมหาวิทยาลัย7 แต่ในกรณีโครงการวิจัยที่ผู้ให้ทุนมีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้ได้กรรมสิทธิ์แตกต่างไปเป็นอย่างอ่ืน ให้
เสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัต8ิ 
 (8.2) การโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยคือผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์ ต้องระบุให้ว่าผู้วิจัยมีหน้าที่
โอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงให้ความร่วมมือใดๆ ในการโอนสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา 

 (๙) สิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ 
 การเปิดเผยข้อมูลสิ่งตีพิมพ์ การแถลงข่าว การประกาศสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะกระท าโดยจงใจหรือเผลอ เป็น
เงื่อนไขหนึ่งที่ท าให้ไม่อาจขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยเฉพาะสิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งอาจเกิด
ความเสียหายทางธุรกิจของผู้ให้ทุน ซ่ึงเป็นการผิดสัญญาและเป็นการละเมิดต่อผู้ให้ทุน 
 ดังนั้นควรมีเงื่อนไขว่า “การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์
อักษร” ให้ชัดเจน 

 (๑๐) การเลิกสัญญาวิจัย 
 (10.1) การบอกเลิกสัญญา สัญญาส่วนใหญ่ให้ผู้ให้ทุนเลิกสัญญาได้แต่ฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่าย 
ควรก าหนดใหท้ั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา   
 (10.2) การเลิกสัญญาวิจัยก่อนครบก าหนดคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเกิดความเสียหายได้ ข้อสัญญาควรอยู่บน
พ้ืนฐานความเท่าเทียมกัน โดยหากเลิกสัญญาโดยมิใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้ให้ทุนต้องจ่ายค่างานที่ได้ท าไปแก่
ผู้รับทุนตามจ านวนงานที่ได้ท าไปก่อนบอกเลิกสัญญา หากผู้รับทุนได้รับเงินค่างานเกินไปจะคืนตามส่วนที่ได้ท างานไป
ก่อนเลิกสัญญาให้กับผู้ให้ทุน 

 (๑๑) ความรับผิด 
 (11.1) เนื้อหาความรับผิดของทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในความเป็นธรรมและเสมอภาค ตลอดรวมไปถึงเงื่อนไข
ความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 (บุคคลภายนอก) 
 (11.2) ให้ตัดเงื่อนไข ผู้ให้ทุนไม่ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดๆ หรือจ ากัดความรับผิดเกินสมควร 

                                                           
7 ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการบริหารจดัการทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 
8 ข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ.2557 
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 (11.3) ผู้ให้ทุนต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ยาหรือเวชภัณฑ์  รวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ แม้
สัญญาวิจัยสิ้นสุดไปแล้วโดยไม่มีเงื่อนไข9  
 (11.4) ต้องก าหนดให้มีการท าประกันภัยในวงเงินที่มากพอ คลอบคลุมคู่สัญญาและบุคคลที่ 3 จากการท า
วิจัย และหากเป็นการวิจัยยาหรือเวชภัณฑ์อาจต้องมีประกันภัยความเสียหายภายหลังจากสัญญาวิจัยสิ้นสุดไปแล้ว 3-5 
ปี (ประกันภัยเป็นการลดความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยจะเสียประโยชน์) 
 (11.5) สัญญาอาจเลิกกัน ผู้ให้ทุนยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก ยาหรือเวชภัณฑ์ต่อไป  

 (๑๒) กฎหมาย/ศาล/อนุญาโตตุลาการ การบังคับใช้10 
 (12.1) ตัดเงื่อนไข เมื่อมีข้อขัดแย้งให้อนุญาโตตุลาการก่อนจึงเสนอต่อศาล เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก 
 (12.2) ตัดเงื่อนไข ให้ใช้กฎหมายต่างประเทศในการพิจารณาคดีในชั้นศาล เพราะบังคับไม่ได้ 
 (12.3) ตัดเงื่อนไข ให้เสนอคดีต่อศาลต่างประเทศ เพราะบังคับไม่ได้ 
 (12.4) ตัดเงื่อนไข ให้ฟ้องต่อศาลใดศาลหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะบังคับไม่ได ้

 (๑๓) การลงนามของสัญญาวิจัย 
 คนที่ลงชื่อคือบุคคลตามข้อ (2) คู่สัญญา และผู้วิจัย/ผู้วิจัยหลัก และพยานรู้เห็นขณะท าสัญญาอีก 1 คน โดย
ในสัญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา หรือผู้วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญาได้ 

ตัวอย่าง (มหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ใช่คู่สัญญา) 
 คู่สัญญาต่างเข้าใจเนื้อหาสัญญาจึงได้ลงนามดังนี้ 

บริษัท ……………………………………………………………  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
โดย ……………………………………………………………….  โดย ……………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………………………………………………...  ต าแหน่ง ……………………………………………………... 
ลงชื่อ …………………………………………………………..  ลงชื่อ ………………………………………………………….. 
  
รับทราบข้อตกลงตามสัญญา ในฐานะผู้วิจัย/พยาน  พยาน 
ชื่อ……………………………………………………………….  ชื่อ………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………………………………………………...  ต าแหน่ง ……………………………………………………... 
ลงชื่อ …………………………………………………………..  ลงชื่อ ………………………………………………………….. 

 
 (๑4) งบประมาณที่ได้รับ 
 เงื่อนไขในโครงการเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่รับจากผู้ให้ทุนนั้น จะต้องน าเข้าบัญชี “กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช” ผู้ให้ทุนจะโอนเงินวิจัยให้กับผู้วิจัยโดยตรงไม่ได้11  
 หลังจากที่ผู้ให้ทุนโอนเงินทุนวิจัยมาให้มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนเงินทุนวิจัยหลังจากหักค่า
ค่าธรรมเนียมแล้วให้กับผู้วิจัยเพื่อไปด าเนินการต่อไป 
 

                                                           
9 ค าพิพากษาศาลสูงเยอรมัน กรณยีานอนหลับ Contergan หรือ Thalidomide หญิงมีครรภ์กินไป ทารกทีค่ลอดออกมาปรากฏว่า
พิการ ศาลพิพากษาใหบ้ริษัทผลิตยาต้องรับผดิชอบในการกระท าจากการใช้ยา (ทฤษฏีมูลเหตุที่เหมาะสม) 
10 เงื่อนไข 12.2 -12.4 จะมผีลใหส้ัญญา CTA เป็นโมฆะเฉพาะเรื่องนั้นๆ 
11 ข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยลยันวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียม
ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559 
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 (15) สัดส่วนและเงินส่วนแบ่ง 
 ในโครงการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดสรรค่าธรรมเนียมดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตตราร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการวิจัยทั้งหมด โดยจะจัดสรร
เงินดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 5 และให้ส่วนงานในอัตราร้อยละ 20  
 ในกรณีแหล่งทุนภายนอกมีเงื่อนไขเป็นอย่างอ่ืนท าให้ไม่สามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมข้างต้นได้ ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ12 

                                                           
12 ข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยลยันวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการรับงานวิจัย สัดส่วนของเงินส่วนแบ่ง อัตราส่วนค่าธรรมเนียม
ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ่ายเงิน จากทุนวิจัยภายนอก พ.ศ.2559 


