
 
สัญญารับทุนอุดหนุนการศกึษาระดับปรญิญาเอกในประเทศ 

ตามโครงการส่งเสริมการวจิัยในอุดมศึกษา  ประจําปี .................. 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
  สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลศรีไค   อําเภอวารินชําราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี  เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ........... ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
โดย ........................................................................... ตําแหน่ง........................................................ผู้รับมอบอํานาจ
จากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามคําสั่งมอบอํานาจ  ฉบับลงวันที่....... เดือน .......................    
พ.ศ. ..............  แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ  (นาย, นาง, 
นางสาว)………………………………………………………......... เกิดวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................
อายุ..................ปี  บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ .............................................ออกให้เมื่อวันที่.........เดือน
...................................................พ.ศ. ..................ณ………………….........................................อยู่บ้านเลขที่ ..............
ตรอก/ซอย................................ถนน ......................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต
........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยผู้รับทุนเป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  ตามโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.- 

                   ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  
ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  โดยผู้รับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ สาขาวิชา
...............................................................คณะ ........................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..................................................... ต้ังแต่วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ...................   ให้สําเร็จ
ตามหลักสูตร   

  ข้อ 2 ในระหว่างเวลารับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ ผู้รับทุนต้องอยู่ในความควบคุมดูแล
ของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด  โดยผู้รับทุนจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสั่งของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดดังกล่าว และของผู้ให้ทุนที่ได้กําหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาตามสัญญา
นี้ ทั้งที่ได้ออกบังคับอยู่แล้วในวันที่ทําสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด และถือว่า
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่ผู้ให้ทุนร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกําหนด โดยผู้รับทุนต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตาม
ข้อ 1 และจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดังกล่าว หากผู้รับทุนจะยุติหรือเลิกการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน 

 ข้อ 3 ผู้รับทุนต้องไม่รับทุนประเภทอื่น ซึ่งมีผลผูกพันให้ผู้รับทุนต้องไปปฏิบัติงาน หรือชดใช้ทุนให้
หน่วยงานราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนหรือบุคคลอื่นใด ในระหว่างที่ได้รับทุนหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตาม  
สัญญานี้ 

สัญญาเลขที่...................... 
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 ข้อ 4 กรณีผู้ให้ทุนเห็นสมควรไม่ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตามหลักสูตรนี้แก่ผู้รับทุนต่อไป ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ก็ตาม อันมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้ให้ทุนมีสิทธิงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนได้ทันทีและใน
กรณีนี้ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้เงินคืนตามสัญญา  รวมทั้งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้ทุนด้วย 

 ข้อ 5  เมื่อผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องเข้ารายงานตัวต่อผู้ให้ทุน หรือสถาบันอุดมศึกษา     
ต้นสังกัดภายใน 7 (เจ็ด) วัน  นับต้ังแต่วันที่สถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิตประกาศผลการศึกษาครบทุกกระบวนวิชา 

                 ข้อ  6 เมื่อผู้ รับทุนสําเร็จการศึกษาตามสัญญาแล้ว  ผู้ รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ 
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หรือสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ให้ทุนกําหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา 
 กรณีผู้รับทุนไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาตามข้อ 1  และได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุน
ให้ขยายเวลาการศึกษาโดยได้รับเงินทุนเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม  ให้ถือว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นเป็นระยะเวลา
รับทุนตามสัญญานี้ด้วย 
        ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ณ  สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด  หรือสถาบันอุดมศึกษา  หรือ
หน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกําหนด  จึงถือว่าเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาฉบับนี้ 

 ข้อ 7 หากผู้รับทุนไม่ยอมปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามข้อ 6 หรือผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หรือผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษา เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับทุน  หรือผู้รับ
ทุนบอกงดการรับทุนอุดหนุนการศึกษา  ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนตามสัญญานี้ได้ทันที  โดยผู้รับทุน
ต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ให้ทุน  พร้อมทั้งชําระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้ทุนเป็นเงินอีก
จํานวนหนึ่งเท่าของเงินอุดหนุนการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับไป ภายในเวลากําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน  หากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชดใช้เงินไม่
ครบถ้วน  ผู้รับทุนจะต้องชําระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ
หนี้  นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ชําระหนี้ครบถ้วน 
 หากผู้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดเวลาตามข้อ 6 ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนคืนให้แก่
ผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่ง โดยลดจํานวนเงินลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว พร้อม
ทั้งชําระเงินเป็นเบี้ยปรับเป็นจํานวนอีกเท่าหนึ่งของเงินทุนที่ได้หักส่วนลดตามส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี
ให้แก่ผู้ให้ทุน  ภายในกําหนดเลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงิน
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชดใช้เงินไม่ครบถ้วน ผู้รับทุนจะต้องชําระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตรา
ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจํานวนเงินที่ค้างชําระหนี้  นับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้ชําระหนี้ครบถ้วน 
 กรณีผู้รับทุนไม่สําเร็จการศึกษาตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ถ้าผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นเวลา ตามข้อ 6 แทนการชดใช้เงินตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 ข้อ 8 ผู้รับทุนไม่ต้องรับผดิตามสัญญาข้อ 7 ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้รับทุน ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้รับ 

ทุนไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนด้วยเหตุสุดวิสัยที่มิใช่ความผิดของผู้รับทุน หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดยไม่มีคํา
รับรองจากแพทย์มายืนยัน 

(2) ผู้ให้ทุนและกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ผู้รับทุนจะไม่ต้อง 
รับผิด 
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 ข้อ 9 ในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามข้อ 5 และข้อ 6  ถ้า 
ผู้รับทุนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกหรือให้ออกจากงาน  อันเนื่องมาจากผู้รับทุนประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้ทุนเป็นจํานวนเงินตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 7 

 ข้อ 10 ในวันทําสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้ (ช่ือบุคคล) .......................................................................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามพันธะและความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญานี้แล้วด้วย และในกรณีที่      
ผู้ค้ําประกันตายหรือล้มละลายหรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน  ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มี         
ผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ผู้ค้ําประกันตาย หรือ
ล้มละลายหรือวันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มี            
ผู้ค้ําประกันรายใหม่ตามกําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ให้ทุนมีสิทธิงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนได้ทันที 

  สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และผู้รับทุนยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้ให้
ทุนยึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 
 

    ลงชื่อ.....................................................................................ผู้รับทุน 
          (..................................................................................) 

 
        ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ให้ทุน 

(..................................................................................) 
 

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

 
    ลงชื่อ.....................................................................................พยาน 

(..................................................................................) 
 

ข้าพเจ้า....................... .................................................คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ
..........................................................................ยินยอมให้............................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
        ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

(..................................................................................) 
 

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

 
    ลงชื่อ.....................................................................................พยาน 

(..................................................................................) 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

    ลงชื่อ.....................................................................................ผู้รับทุน 
          (..................................................................................) 
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สัญญาค้าํประกัน 

 
 

ทําที่.............................................................. 
วันที่............เดือน...........................................พ.ศ. ............. 

 
  ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................................เกิดวันที่...............
เดือน ...................................พ.ศ . ....................อายุ ..............ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ .............                 
ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์..........................................            
อาชีพ................................................................................. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
.....................................................ระดับ........................ ตําแหน่ง...........................................................สังกัด    
กรม...........................................................กระทรวง/ทบวง................................................................................
โทรศัพท์.............................................................  บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       
เลขที่ ...................................................................... ออกให้ ณ .................................................................................
เมื่อวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ. .................คู่สมรสชื่อ.....................................................
ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับผู้รับทุน โดยเป็น ....................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีข้อความดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1 ตามท่ี (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้รับทุน”  ได้ทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ  ตามโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา ปีการศึกษา........................กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา
นี้เรียกว่า”ผู้ให้ทุน” ตามสัญญาเลขที่............................ลงวันที่..............เดือน...................................... พ.ศ.............
นั้น  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้วข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้รับทุนต่อ
ผู้ให้ทุนอย่างไม่จํากัดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้รับทุน  กล่าวคือถ้าผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม และจะต้องชดใช้เงินทุนหรือค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่ผู้ให้ทุน  ข้าพเจ้ายินยอม
ชําระหนี้เงินหรือค่าเสียหายตามสัญญานั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 
โดยผู้ให้ทุนไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับทุนชําระหนี้ก่อน และข้าพเจ้ายอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะ
มีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

                 ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ให้ทุนอนุมัติให้ผู้รับทุนขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ  ไม่ว่าจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติม
หรือไม่ก็ตามหรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิมก็ตาม และ
ผู้ให้ทุนจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้ําประกันของผู้รับทุนตลอดไป 

                 ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้ทุนยินยอมผ่อนเวลา ผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ หรือยินยอมให้ผู้รับทุน
ปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน ไม่ว่าผู้ให้ทุนจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย  

                 ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนค้ําประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้รับทุน ยังต้องรับผิดชอบตาม
ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 

สัญญาเลขที่...................... 
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                 ข้อ 5  ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อัน
ทําให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ : - 
                 ที่ดิน 

ก. โฉนดที่ดิน........................................หน้าสํารวจ....................................ระวาง.............................
เนื้อที่.................ไร่...................งาน......................วา อยู่ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต
..............................จังหวัด...........................ราคาประมาณ...........................บาท (...................................................) 

ข. โฉนดที่ดิน............................................หน้าสํารวจ....................................ระวาง.....................
เนื้อที่.................ไร่.................งาน......................วา อยู่ที่ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต
..............................จังหวัด...........................ราคาประมาณ...........................บาท  (.................................................) 
                หลักทรัพย์อ่ืนๆ  

...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

               ข้อ 6 ข้าพเจ้าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่
ระบุไว้ในข้อ 5 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน 

                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดที่ให้ไว้นี้ถูกต้องตามความจริงทุกประการและข้าพเจ้าได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

    ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ค้ําประกัน 
          (..................................................................................) 

 
        ลงชื่อ.....................................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

(..................................................................................) 
 

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

 
    ลงชื่อ.....................................................................................พยาน 

(..................................................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 
 

    ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ค้ําประกัน 
          (..................................................................................) 


