
                                                                                  
 
        สัญญาเลขที…่……………………… 
 

สัญญารบัทุนอุดหนุนการศึกษา 
โครงการพัฒนาอาจารยวทิยาเขตสารสนเทศ 

ปการศึกษา……………………………… 
 

  สัญญาฉบบัน้ีทําขึ้น ณ ……………………………........………………….………………. 
ตําบล/แขวง………………………………………………..อําเภอ/เขต…………………………….............. 
จังหวัด…………………………………..เม่ือวันที่………เดือน…………………..พ.ศ. ………….. ระหวาง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย.......…………………………  เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  หรือโดย………………………………………อธิการบดี……………………………………..... 
ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามหนังสือมอบอํานาจ ฉบับลงวันที่……
เดือน……………….พ.ศ…………………แนบทายสัญญานี้     ซ่ึงตอไปในสญัญานี้เรียกวา "ผูใหทุน" 
ฝายหนึ่ง กับ (นาย, นาง, นางสาว)……...…………………………………………..........………………..
เกิดวันที…่……….เดือน……………….พ.ศ…………….อายุ………ป  อยูบานเลขที…่……………....…
ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………………………………………………......... 
ตําบล/แขวง………………………………………...อําเภอ/เขต……..……………………………………… 
จังหวัด………………………...รหัสไปรษณีย………………………โทรศัพท……………………………… 
บิดาชื่อ………………………………………………มารดาชื่อ……………………………………………… 
ซ่ึงตอไปในสญัญานี้ เรียกวา "ผูรับทุน" อีกฝายหนึ่ง  คูสัญญาไดตกลงทําสัญญากันไว   โดยมีขอความ
ดังตอไปน้ี.- 
 
  ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการศึกษาอันประกอบดวย   
คาเบี้ยเลี้ยง  คาเลาเรียน  และคาบํารุงการศึกษา  คาอุปกรณการศึกษาและคาใชจายทางวิชาการอื่นๆ  
ตามโครงการพัฒนาอาจารยวิทยาเขตสารสนเทศ  ของผูใหทุน  ดังรายละเอียดหลักเกณฑและแนวทาง
การพิจารณาทุนพัฒนาอาจารยวิทยาเขตสารสนเทศปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญา  ซ่ึงถือวาเปน
สวนหนึ่งของสัญญานี้   ตามความตองการของ (มหาวิทยาลัย/สถาบัน)………………………………..... 
……………………………โดยผูรับทนุจะตองศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา……………………………..... 
สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………คณะ……………………….....………………………… 
ณ สถาบันการศึกษา……………………………………………………………….....ใหสําเร็จตามหลักสตูร 
ตามแผนการศึกษาแนบทายสัญญานี ้ ภายใน………………….(…………………………)  ป  โดยรับทุน
เปนรายงวดตลอดหลักสูตรภายใตเง่ือนไขวาผูใหทุนจะจายเงินทุนใหตอเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ
และสํานักงบประมาณไดอนุมัติเงินประจํางวดแลว 
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  ในการรับทุนแตละงวด  ใหผูรับทุนลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตามแบบหลักฐานการรับ
เงินทุนแนบทายสัญญานี ้ ซ่ึงใหถือเปนสวนหนึ่งของสญัญานี้ 
 
  ขอ 2 ในระหวางที่รับทุนศกึษาตามสัญญานี้   ผูรับทนุยินยอมอยูในความควบคมุดูแล
ของ (มหาวิทยาลัย/สถาบนัตนสังกัด)………………….........................…………………………………… 
และผูใหทุน โดยจะตองประพฤติและปฏิบตัิตามกฎหมาย   ระเบยีบ   ขอบังคับ   และคําสั่งของ 
(มหาวิทยาลยั/สถาบันตนสงักัด)…………………………………………………………………………… 
และของผูใหทุน ที่ไดกําหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันที่ทําสัญญา
น้ี และที่จะออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับน้ี 
 
  ขอ 3 ผูรับทุนตองตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาใหตรงตามที่
ผูใหทุนรวมกับ (มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด)………………………………………………................... 
กําหนดโดยผูรับทุนจะตองศึกษาเต็มเวลาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลา โดยจะ
ไมหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว  
และตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของสถาบันการศึกษาที่ผูรับทุนกําลังศึกษาอยูอยางเครงครัด เวน
แตจะยุติหรือเลิกการศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูใหทุนและ 
(มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด)…………………………………………………………………........... 
  การเปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาเอก  หรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเปนประการอื่นนอกจากที่
ระบุไวในขอ  1  ผูรับทุนจะตองไดรับอนุญาตจากผูใหทุนกอนเปนลายลักษณอักษร  มิฉะน้ันผูใหทุนจะ
พิจารณางดใหทุนแกผูรับทุนในทันที 
 
  ขอ 4 ในระหวางที่ผูรับทุนศึกษาอยูตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยใน
แตละปการศึกษาไมต่ํากวา 3.25 (สามจุดสองหา) หรือเทียบเทา หากผูรับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยในป
การศึกษาใดต่ํากวาเกณฑที่กลาวแลว ผูใหทุนอาจพิจารณางดใหทุนตอไปก็ได 
  ผูรับทุนตองรายงานผลการศึกษาใหผูใหทุนหรือผูที่ไดรับมอบหมายทราบภายในกําหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ทราบผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในโครงการตามสัญญานี้ 
  หากผูรับทุนไมรายงานผลการศึกษาตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันควรผูใหทุนอาจ
พิจารณาใหยุติการศึกษาได 
 
  ขอ 5 หากผูใหทุนเห็นสมควรไมใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนตอไปไมวาดวยเหตุ 
ใด ๆ ก็ตาม  ผูใหทุนมีอํานาจสั่งงดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนไดทันที 
 
  ขอ 6 หากผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามระยะเวลาและขอกําหนดอื่นใดที่
กําหนดไวในขอ 1 และ ขอ 3  ผูใหทุนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได 
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  ขอ 7 เม่ือสําเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แลว  ผูรับทุนตองยินยอมเขารับราชการหรือ
ทํางานใน (มหาวิทยาลัย/สถาบัน)………………………………………ที่จังหวัด…………………………
หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนด   เปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ตามสัญญานี้  โดยผูรับทุนจะตองไปรายงานตัวตอผูใหทุนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(โครงการพัฒนาอาจารยวิทยาเขตสารสนเทศ)  และ (มหาวิทยาลัย/สถาบัน) …………………………… 
.................................................................ที่จังหวัด…………………………………ภายในกําหนดเวลา 
30 (สามสิบ) วัน  นับถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
  ขอ 8 ถาผูรับทุนไมยอมรับราชการหรือทํางานชดใชทนุใน (มหาวิทยาลัย/สถาบนั) 
………………………………………….ที่จังหวัด………………………………………หรือหนวยงานอื่น 
ตามที่ผูใหทุนกําหนด   หรือผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัตติามสญัญานี้ไมวาขอใดขอหน่ึง หรือผูให
ทุนสั่งยุติการศึกษาหรืองดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนตามสญัญานี้    หรืออันเนื่องจากความผิด
หรือความบกพรองของผูรับทุน  หรือผูใหทุนบอกเลิกสัญญาตามขอ 5-6  หรือผูรับทุนบอกงดการรับ
ทุนอุดหนุนการศึกษา หรือผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษา   ผูรับทุนยินยอมชดใชเงินทุนจํานวนทั้งหมดที่
ไดรับตามสัญญานี้คืนใหแกผูใหทุน   พรอมทั้งชําระเงินเปนเบีย้ปรบัใหแกผูใหทนุอีกหนึ่งเทาของเงินทุน
ที่ผูรับทุนจะตองชดใชคืนตามสัญญานี้   ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
จากผูใหทุน  หากผูรับทุนไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือชําระไมครบถวน  ผูรับทุน
ยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป  ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ  นับตั้งแตวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนถึงวันที่ไดชําระเงินครบถวน 
  ในกรณีที่ผูรับทุนเปนผูทีรั่บราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ในสังกัด
หรือในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูแลว    และศึกษาไมสําเรจ็หรือถูกสั่งใหยุติหรือ
เลิกการศึกษาตามสัญญานี ้ ถาผูใหทนุไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูรับทุนรบัราชการหรือปฏิบัติงาน
ใน  (มหาวิทยาลัย/สถาบนั)……………………………………………………ที่จังหวัด………………..… 
หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนดเปนเวลาเทากบัระยะเวลาทีผู่รับทนุไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ตามสัญญานี ้ แทนการชดใชเงินตามวรรคหนึ่งก็ได 
  หากผูรับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ 
ขอ 7  ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม  หรือผูรับทุนเม่ือปฏิบัติราชการแลวตองออกจากราชการเนื่องจาก
ประพฤติผิดวินัยถึงถูกลงโทษไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  ผูรับทุนยินยอมชดใชเงินตามวรรค
หน่ึงใหแกผูใหทุน  โดยใหลดจํานวนเงินลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูรับทุนรับราชการหรือทํางานชดใช
ทุนไปบางแลว  ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน  หากผูรับทนุ
ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบถวนผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 15 (สิบหา) ตอป  ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ  นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนกวาจะชําระเงินครบถวน 
 
  ความในวรรคขางตนมิใหใชบังคับกรณีผูรับทุนปวยเจ็บจนแพทยที่ผูใหทุนแตงตั้งขึ้นได
ตรวจรับรองแลววา  ผูรับทุนปวยเจ็บจริงและไมสมควรใหรับราชการตอไป 
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  ขอ 9 ผูรับทุนไมตองรับผิดตามสัญญาขอ 6 ขอ 7 หรือขอ 8 ในกรณีตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ผูใหทุนและกระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันสมควรที่จะไม

ตองรับผิด 
 
  ขอ 10 ในวันทําสัญญานี้  ผูรับทุนไดจัดให (ชื่อบุคคล)………………………...........……. 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูรับทุนดวย และในกรณีที่ใหทุน
เห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูรับทุนยินยอมเปลี่ยนผูค้ําประกันใหใหม ภายในกําหนด  
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน โดยผูค้ําประกันคนใหมตองค้ําประกันผูรับทุนตาม
เง่ือนไขในสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบตามระยะเวลาที่ผูรับทุนผูกพันอยูตามสัญญานี้ 
   ถาผูรับทุนไมจัดใหมีผูค้ําประกันคนใหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรกผูให
ทุนมีสิทธิงดหรือยุติการใหทุน   และผูรับทุนตองรับผิดตามความในขอ  8  วรรคหนึ่งดวย 
 
  สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและผูรับทุน
ยึดถือไว 1 (หน่ึง) ฉบับ  ผูใหทุนยึดถือไว 2 (สอง) ฉบับ 
 
 
      ลงชื่อ………………………………………….ผูใหทนุ 
            (…………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ………………………………………….ผูรับทนุ 
            (…………………………………………….) 
 
      ลงชื่อ……………………………………………..พยาน 
            (……………………………………………..) 
 
      ลงชื่อ……………………………………………..พยาน 
            (……………………………………………..)  
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  ขาพเจา………………………………………………………………………………............ 
คูสมรสหรือผูปกครองของ……………………………………………………………………………............. 
ยินยอมให………………………………………………………………………………………………........... 
ทําสัญญาฉบบัน้ีได 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………..ผูใหความยินยอม 
           (…………………………………………..) 
 
     ลงชื่อ………………………………………….พยาน 
           (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………….พยาน 
           (………………………………………….) 
 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทีท่ํา 
สัญญานี้      
 
 
     ลงชื่อ………………………………………..ผูรับทุน 
           (………………………………………..)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  
 

สัญญาค้ําประกัน 
 

ทําที…่………………………………… 
   วันที…่………เดือน………………….พ.ศ…… …… 
 

  ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………………………… 
เกิดวันที…่………เดือน…………………………….…………….พ.ศ………….……อายุ………………ป 
อยูบานเลขที…่………………….ตรอก/ซอย…….………………………ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………….
โทรศัพท…………………………….อาชีพ……………………………………….ปจจุบันเปนขาราชการ/
พนักงานรัฐวสิาหกิจ………………………….....ระดับ…………ตําแหนง………………………………….
สังกัดกรม…………………………………….กระทรวง/ทบวง…………………………………………….
โทรศัพท………………………คูสมรสชือ่............................................................ขาพเจาเกี่ยวของกับ 
(นาย, นาง, นางสาว)…………………………………………..ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา  "ผูรับทุน"  
โดยเปน.............................................................ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทนุ” มีขอความดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ตามที่ “ผูรับทุน” ไดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการพัฒนาอาจารย
วิทยาเขตสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับผูใหทุน ตามสัญญาเลขที่....................
ลงวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...............ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ดังกลาวดีแลว    ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันผูรับทุนตามสัญญาดังกลาวตอผูใหทุน  โดยตกลง
รวมรับผิดในฐานะลูกหนี้รวมกับผูรับทุนกลาวคือ ถาผูรับทุนกระทําผิดสัญญาดังกลาว ไมวาขอใดขอหน่ึง
ก็ตาม และจะตองชดใชเงินหรือคาเสียหายตามสัญญาดังกลาวใหแกผูใหทุนแลว ขาพเจายินยอมชดใช
เงินจํานวนดังกลาวใหแกผูใหทุนแทนผูรับทุนในทันที  โดยมิตองเรียกรองใหผูรับทุนชดใชเงินกอน และ
ขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 
  ในกรณีที่ผูใหทุนยินยอมใหขยายระยะเวลาการศึกษา  เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมใหแกผูรับทุน  ถึงแมวาการขยายระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษานั้น ผูใหทุนจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม  
ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูรับทุนตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับการขยาย
ระยะเวลาการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย 
  ขอ 2  หากผูใหทุนยินยอมใหผลัดหรือผอนเวลาหรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแกผูรับทุน  ไมวาผูใหทุนจะไดแจงใหขาพเจาทราบหรือไมก็ตาม  
ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมดวยทุกครั้ง และขาพเจารับเปนผูค้ําประกันตามสัญญาฉบับน้ี 
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ตลอดไป จนกวาผูรับทุนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวและเงื่อนไขตามโครงการพัฒนาอาจารย
วิทยาเขตของผูใหทุนครบถวนแลว หรือจนกวาผูรับทุนไดชดใชเงินตามสัญญาดังกลาวครบเต็มจํานวน 
  ขอ 3  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่ผูรับทุนตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว 

  ขาพเจาขอรับรองวา  รายละเอียดตามที่ใหไวน้ีถูกตองตามความจริงทุกประการ และ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
     ลงชื่อ…………………………………..ผูค้ําประกัน 
           (………………….……………..) 
 
     ลงชื่อ…………………………………..คูสมรสผูใหความยินยอม 
           (…………………………………..) 
 
     ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
           (…………………………………..) 
 
     ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
           (…………………………………..) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี ้
 
 
     ลงชื่อ………………………………….ผูค้ําประกัน 
           (………………………………….) 
 


