สัญญาเลขที…
่ ……………………
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย
ปการศึกษา………………………………
-----------------------------------------------------------ทําที่................................................
วันที่.................เดือน..........................พ.ศ................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย......................
………………………………เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดย.......................................
อธิการบดี......................................................ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามหนังสือมอบอํานาจ ฉบับลงวันที่............เดือน............................พ.ศ.....................แนบทายสัญญานี้
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ (นาย, นาง, นางสาว)..............................................
เกิดวันที่...................เดือน............................พ.ศ....................อายุ............ป อยูบานเลขที่................
ตรอก/ซอย……………………………………ถนน.................................................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต………………………………………………
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท............................................
บิดาชื่อ...................................................................มารดาชื่อ...............................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง โดยมีขอตกลงกันตอไปนี้
ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการศึกษาตามโครงการผลิต
และพัฒนาอาจารยของผูใหทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ ตามความตองการของ (มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................…………………….....................……
โดยผูรับทุนจะศึกษาที่…………………………………………………………….............………………
ขอ 2 ในระหวางรับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่รับทุน
ไปจนหมดแลวแตยังศึกษาไมสําเร็จ ผูรับทุนตองยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของ (มหาวิทยาลัย/
สถาบันตนสังกัด)…………………………………………………………………………………และผูใหทุ น
โดยจะตองประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ (มหาวิทยาลัย/สถาบันตน
สังกัด)…………………………………………………………………… และของผูใหทุน ที่ไดกําหนดและ
สั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันที่ทําสัญญานี้ หรือที่จะออกใช
บังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้ดวย

-2ขอ 3 ผูรับทุนตองตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาใหตรงตามที่
ผูใหทุนรวมกับ
(มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด)……………………………………………….........
กําหนดโดยผูรับทุนตองศึกษาเต็มเวลา เพื่อใหสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาของหลักสูตร จะไม
หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการดังกลาว เวน
แต จ ะได รั บ ความเห็ น ชอบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรจากผู ใ ห ทุ น และ (มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น ต น
สังกัด)..............................................................………………………………………………………
ขอ 4 หากผูใหทุนเห็นสมควรไมใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนตอไปไมวาดวยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม ผูใหทุนมีอํานาจสั่งงดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนไดทันที
ขอ 5 หากผูรับทุนศึกษาปริญญาโท 3 ป หรือศึกษาปริญญาเอก 4 ป แลว แตยังไมสําเร็จ
การศึกษา ผูใหทุนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได ในกรณีนี้ผูรับทุนยินยอมชดใชเงินทุนคืนใหผูใหทุน
พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเทาของเงินอุดหนุนการศึกษาที่ผูรับทุนไดรับไปทั้งหมด
ในกรณี ที่ ผู รั บ ทุ น เป น ข า ราชการหรื อ ทํ า งานในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ในสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศึกษาไมสําเร็จหรือถูกสั่งใหยุติหรือเลิกการศึกษาตามสัญญา
นี้ หากผูใหทุนและกระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูรับทุนปฏิบัติราชการหรือทํางาน
ใน..........หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุน
การศึกษาตามสัญญานี้ แทนการชดใชเงินตามวรรคหนึ่งก็ได
ขอ 6 เมื่อสําเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แลว ผูรับทุนยินยอมเขารับราชการหรือทํางาน
ใน..........................................................................................หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนด
เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ โดยผูรับทุนจะตองไป
รายงานตัวที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน ตนสังกัด........................................................................... ภายใน
กําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสําเร็จการศึกษา (วันที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่
รับผิดชอบสาขานั้น ประกาศวาสําเร็จการศึกษา)
ขอ 7 ถาผูรับทุนไมยอมรับราชการหรือทํางานชดใชทุนใน.......................................หรือ
หนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนด หรือผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่ง
ขอใด หรือผูใหทุนสั่งงดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุน เนื่องจากความผิดหรือความบกพรองของผูรับ
ทุน หรือผูรับทุนบอกงดการรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือผูรับทุนศึกษาไมสําเร็จ ผูรับทุนยินยอมชดใช
เงินทุนจํานวนทั้งหมดคืนใหแกผูใหทุน พรอมทั้งชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่งเทา* ของเงินทุน
อุดหนุนการศึกษาที่ผูรับทุนไดรับไปทั้งหมด ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจากผูใหทุน หากผูรับทุนไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ ผูรับทุนยินยอมใหคิด
ดอกเบี้ยเงินที่คางชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับแตวันที่ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ผูรับทุน
ชําระเงินเสร็จสิ้น

-3หากผูรับทุนรับราชการหรือทํางานชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ 5 วรรค
สองหรือขอ 6 ผูรับทุนยินยอมชดใชเงินใหผูใหทุนตามวรรคหนึ่ง โดยใหลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่ผูรับ
ทุนรับราชการหรือทํางานชดใชทุนไปบางแลว ภายในกําหนดเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบผูรับทุน
ยินยอมใหคิดดอกเบี้ยเงินที่คางชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับแตวันที่ครบกําหนดชําระจนถึง
วันที่ผูรับทุนชําระเงินเสร็จสิ้น
ขอ 8 ผูรับทุนอาจไมตองรับผิดตามสัญญาขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7 ในกรณีตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ผูใหทุนและกระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุอันสมควรที่จะไม
ตองรับผิด
ขอ 9 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับทุนไดจัดให (ชื่อบุคคล)
................................................................ซึ่งเปนผูที่ใหทุนเชื่อถือเปนผูค้ําประกันและในกรณีที่ผูใหทุน
เห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูรับทุนยินยอมเปลี่ยนผูค้ําประกันใหใหม ภายในกําหนด 30
(สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน
สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ…………………………………………….ผูใหทุน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………….ผูรับทุน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่ ………………………………..
วันที่ ……….เดือน…………………….. พ.ศ. ….
ขาพเจา ……………………………….... อายุ …….ป อาชีพ ………………..…………..
ตําแหนง…………………………..สังกัด……………………...…………….…อยูบานเลขที่ .....................
ตรอกหรือซอย………………………ถนน……………………..ตําบล/แขวง…………………………………
อําเภอ/เขต……………………..….จังหวัด………………….…….โทรศัพท……………..………………….
คูสมรสชื่อ…………………….…………….…….ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ (นาย,นาง, นางสาว) ……………………………………….……ไดทําสัญญา
รับทุนอุดหนุนการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย)
ปการศึกษา ……….. กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามสัญญาเลขที่……………...............
ลงวันที่ ………เดือน………….……..พ.ศ.……… นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญา
ดังกลาวดีแลว ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน (นาย,นาง, นางสาว) ………………………………
ตอสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลาวคือ ถา (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………
กระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม และจะตองชดใชเงินหรือคาเสียหายตามสัญญาดังกลาว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขาพเจายินยอมชดใชเงินแทนใหทันที่ โดยมิตองเรียกรองให
(นาย, นาง, นางสาว) ……………….……………..……..ชดใชเงินกอน ทั้งนี้ขาพเจายินยอมสละสิทธิ์ของ
ผูค้ําประกันตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 687, 688,689, และ 690
ขอ 2 หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินยอมใหผลัดหรือผอนเวลา หรือ
ผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว ใหแก (นาย,นาง,นางสาว) …………….
…………………………........................ ไมวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงใหขาพเจา
ทราบหรือไมก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมดวยทุกครั้ง และขาพเจารับเปนผูค้ําประกัน
ตามสัญญาฉบับนี้ตลอดไป จนกวา (นาย,นาง,นางสาว)………………………………………ไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในสัญญาดังกลาว และเงื่อนไขตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาครบถวนแลว หรือจนกวา (นาย,นาง,นางสาว)……………………………….………ไดชดใช
เงินตามสัญญาดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
ขอ 3 เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอแสดงหลักฐานซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์
โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

-2(1) ที่ดิน โฉนดเลขที่……………..หนาสํารวจ……………………อยูที่ตําบล/แขวง
…………………………………..อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………………….
เนื้อที่..........ไร……งาน……..วา ราคาประมาณ………………..บาท (……………………………………)
(2) หลักทรัพยอื่น ๆ ……………………………………………………………......
………………………………………….…………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………...
ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนวยจายโอนและจะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ
ในทรัพยสินตามที่ระบุไวในสัญญา ขอ 3. ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันมีผลใชบังคับอยู
ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่ (นาย,นาง,นางสาว) ……. .
.. ……………………………………..ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ
หนาพยาน

ลงชื่อ………………………………………..ผูค้ําประกัน
(……………………….……………...)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(……………………….……………...)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(……………………….……………...)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชือ่ ………………………………………..ผูค้ําประกัน
(……………………….……………...)

หนังสือใหความยินยอม
วันที่............เดือน.........................................พ.ศ. ..................
ขาพเจา………………………………………………………อยูบานเลขที…
่ ………………
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................โทรศัพท..................................
ซึ่งเปนสามี/ภรรยา/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง......................................................................ผูรับทุน
ยินยอมให…………………………………………………………………ผูรับทุนทําสัญญาฉบับนี้ได
ลงชื่อ…………………………………………..ผูใหความยินยอม
(…………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(………………………………………….)

