สัญญาเลขที่ …………………
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน
หลักสูตรรวมสถาบันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
สาขาวิชา ……………………………..
ปการศึกษา ………………………………….
สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ …………………………………………………………..
ตําบล/แขวง …………………………………………. อําเภอ/เขต ………………………………..
จังหวัด …………………………… เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………………. พ.ศ. ………
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ……………………………………………...
ตําแหนง ………..………………………………… ผูรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามหนังสือมอบอํานาจ ฉบับลงวันที่ ……เดือน ……………….. พ.ศ. ………
แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ (นาย, นาง, นางสาว)
………………………………………... เกิดวันที่ ……….. เดือน ………………. พ.ศ. ………
อายุ ……. ป บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรเจาหนาทีข่ องรัฐ เลขที่ ……………..
ออกใหเมื่อวันที่ ………. เดือน ……………….. พ.ศ. ………. ณ ………………………………
อยูบานเลขที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………… ถนน …………………………….
ตําบล/แขวง ………………………………………….. อําเภอ/เขต ……………………………….
จังหวัด ………………………. รหัสไปรษณีย ……………. โทรศัพท ……………………………
บิดาชื่อ ………………………………………….. มารดาชื่อ ………………………………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้.ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรบั ทุนตกลงรับทุนอุดหนุนการศึกษาตาม
โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน สาขาวิชา ……………………………………………….
ของผูใหทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข ………………………….
ตามความตองการของ (มหาวิทยาลัย/สถาบัน) ……………………………………………………

-2โดยผูรับทุนจะศึกษาที่ …………………………………… และที่ ………………………………..
ในหลักสูตรรวมสถาบันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ สาขาวิชา ………………………………
ใหสําเร็จตามหลักสูตรที่ปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข ………………………….
ขอ 2 ในระหวางเวลารับทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่
รับทุนไปจนหมดแลวแตยังศึกษาไมสําเร็จ ผูรับทุนตองอยูในความควบคุมดูแลของ
(มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด) …………………………………………………….. และผูใหทุน
โดยผูรบั ทุนจะตองประพฤติและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของ
(มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด) ……………………………………………………………………
และของผูใหทนุ ที่ไดกําหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาตามสัญญานี้ ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยู
แลวในวันที่ทาํ สัญญานี้ และที่จะออกใชบงั คับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ และคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ขอ 3 ผูรับทุนตองตั้งใจอุตสาหะศึกษาและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษา
วิชาใหตรงตามที่ผูใหทุนรวมกับ (มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด) ……………………………….
…………….……………………………….. กําหนดโดยผูรับทุนตองศึกษาใหสําเร็จการศึกษา
ภายในกําหนดเวลาตามหลักสูตรโดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิก
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการดังกลาว เวนแตจะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากผูใหทุนและ (มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด)…………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ทั้งนี้ ผูรับทุนจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูใหทุนทราบทุกภาคการศึกษา
ตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผูใหทุนกําหนด
ขอ 4 ถาผูใหทุนเห็นสมควรไมใหทุนอุดหนุนการศึกษาตามหลักสูตรนี้แกผูรบั
ทุนตอไป ไมวา ดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม อันมิใชความผิดของผูรับทุน ผูใหทุนมีสิทธิงดใหทุนอุดหนุน
การศึกษาแกผูรับทุนไดทันทีในกรณีนี้ผูรบั ทุนไมตองชดใชเงินทุนคืนตามสัญญา
ขอ 5 ถาผูรบั ทุนไมปฏิบตั ิตามที่กําหนดไวในขอ 2 หรือขอ 3 ไมวาดวยเหตุใด ๆ
ก็ตาม หรือหากผูรับทุนไมสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาตาม
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข ……………………………… ผูใหทุนมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ได

-3ขอ 6 เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ หรือภายหลังจากที่รบั ทุนการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ไปจนหมดแลวแตผูรบั ทุนยังไมสําเร็จการศึกษา และไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัดใหขยายระยะเวลาศึกษา ผูรับทุนตองไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย/
สถาบันตนสังกัด ภายในกําหนดเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันสําเร็จการศึกษาหรือวันที่ไมไดรบั
อนุญาตใหขยายระยะเวลาการศึกษา
สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาใหเขาปฏิบตั ิงานใน (มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด)
………………………………………………………………………………………………………..
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามที่ผูใหทุนกําหนดเปนเวลาเทากับระยะเวลาทีผ่ ูรับทุนไดรับทุนอุดหนุน
การศึกษาภายในประเทศและเปนเวลาอีกสองเทาของระยะเวลาที่ผรู ับทุนไดรับทุนอุดหนุน
การศึกษาหรือวิจัย ณ ตางประเทศตามหลักสูตรนี้
ขอ 7 ถาผูรับทุนไมยอมปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาขอ 6 หรือผูรับทุนไม
ประพฤติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานี้ ไ ม ว า ข อ ใดข อ หนึ่ ง หรื อ ผู ใ ห ทุ น สั่ ง งดให ทุ น อุ ด หนุ น
การศึกษาแกผูรับทุน เนื่องจากความผิดหรือความบกพรองของผูรับทุน หรือผูใหทุนบอกเลิก
สัญญาตามขอ 5 หรือผูรับทุนบอกงดการรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือผูรับทุนไมสําเร็จ
การศึกษาตามสัญญานี้ ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนทั้งหมดที่ไดรับตามสัญญานี้คืนใหแกผูใหทุน
พร อ มทั้ ง ชํ า ระเบี้ ย ปรั บ ให แ ก ผู ใ ห ทุ น เป น เงิ น หนึ่ ง เท า ของเงิ น ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษา
ภายในประเทศ และจํานวนสองเทาของเงินทุนอุดหนุนการศึกษาหรือวิจัย ณ ตางประเทศที่
ผูรับทุนไดรับไปตามสัญญานี้ ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
จากผู ใ ห ทุ น หากผู รั บ ทุ น ไม ช ดใช เ งิ น ภายในกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว หรื อ ชดใช เ งิ น ไม
ครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินที่ยัง
มิไดชดใช นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน
ในกรณีผูรับทุนเปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ในสังกัด หรือในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยูแลว และศึกษาไมสําเร็จหรือถูก
สั่งใหยุติหรือเลิกการศึกษาตามสัญญานี้ไมวาดวยเหตุใด ถาผูใหทนุ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร
ใหผูรับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานใน (มหาวิทยาลัย/สถาบันตนสังกัด) ………………….........
…………………………………………………. หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนดเปน
เวลาเทากับระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาในประเทศและเปนเวลาสองเทาของ
ระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการศึกษาหรือวิจัย ณ ตางประเทศตามสัญญานี้ แทนการ
ชดใชเงินตามวรรคหนึ่งก็ได

-4หากผูรับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามวรรค
สอง ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนคืนใหแกผูใหทุน โดยใหลดจํานวนเงินลงตามสวนของระยะเวลาที่
ผูรับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนไปบางแลว ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน หากผูรับทุนไมชดใชเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
หรือชดใชเงินไมครบถวนผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของ
จํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน
ขอ 8 ผูรับทุนไมตองรับผิดตามสัญญาขอ 5 ขอ 6 หรือขอ 7 ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ตาย หรือทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ
(2) ผู ใ ห ทุ น และกระทรวงการคลั ง ได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี เ หตุ อั น
สมควรที่จะไมตองรับผิด
ขอ 9 ในระหวางเวลาที่รบั ราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุน ถาผูรบั ทุนถูกสั่ง
ไลออกหรือปลดออกหรือใหออก ผูรับทุนจะตองชดใชเงินและเบีย้ ปรับใหแกผใู หทุนเปนจํานวน
เงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 7
ขอ 10 ในวันทําสัญญานี้ ผูร ับทุนไดจัดให (ชื่อบุคคล) ………………………….
……………………………………………………. ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติตามพันธะและ
ความรับผิดของผูรับทุนตามสัญญานี้ดวยแลว และในกรณีที่ผูค้ําประกันตายหรือลมละลายหรือ
ผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูรับทุนจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมา
ทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันถึงแกกรรม
หรือลมละลาย หรือวันที่ผูรับทุนไดรับแจงจากผูใหทุนใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูรับ
ทุนไมจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูใหทุนมี
สิทธิงดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกผูรับทุนไดทันที
ขอ 11 เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
11.1 …………….. เอกสารหมายเลข ……………. จํานวน ……. หนา
11.2…………….. เอกสารหมายเลข ……………. จํานวน ……. หนา
11.3…………….. เอกสารหมายเลข ……………. จํานวน ……. หนา
ฯลฯ
ขอความใดในเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับ

-5สัญญานี้ทําขึน้ 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและ
เขาใจ ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และผูรบั ทุนยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูใหทุนยึดถือไว 2 (สอง) ฉบับ

ลงชื่อ ………………………………………. ผูใหทุน
(……………………………………….)
ลงชื่อ ………………………………………. ผูรับทุน
(……………………………………….)
ลงชื่อ ………………………………………. พยาน
(……………………………………….)
ลงชื่อ ………………………………………. พยาน
(……………………………………….)
ขาพเจา………………………………………………..คูสมรสหรือผูปกครองของ
…………………………………………….…ยินยอมให …………………………………………..
ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ ……………..……………………….. ผูใหความยินยอม
(………………………………………)
ลงชื่อ ……………..……………………….. พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ ……………..……………………….. พยาน
(………………………………………)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่
ทําสัญญานี้
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/พนักงานรัฐวิสาหกิจ……….
………………………………………………………………………………………………ระดับ……………
ตําแหนง……………………………………………………….สังกัดกรม…………………………………….
กระทรวง/ทบวง………………………………………………………………….โทรศัพท………………….
บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที…
่ …………………………………ออกให
ณ……………………………………………………………เมื่อวันที…
่ ……….เดือน……………………….
พ.ศ…………………..คูสมรสชื่อ…………………………………………………………………….ขาพเจา
เกี่ยวของกับผูรับทุน โดยเปน…………………………………………………………………………..ขอทํา
สัญญาค้ําประกันใหไวตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ตามที่ (นาย, นาง, นางสาว)……………………………………………………….
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับทุน” ไดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย
สาขาขาดแคลน สาขาวิชา………………………………ปการศึกษา…………………..…กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามสัญญาเลขที่……………ลงวันที่…..…เดือน…………..พ.ศ………นั้น
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีแลว ขาพเจายอมผูกพันตนเขาค้ําประกันผูรับทุน
อยางไมมีจํากัดตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะลูกหนี้รวมกับผู
รับทุน กลาวคือ ถาผูรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอใดขอหนึ่งดวยประการใด ๆ ก็ตาม และ
จะตองชดใชเงินหรือคาเสียหายตามสัญญาดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขาพเจา
ยินยอมชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทันที โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามิจําตองเรียกรองใหผูรับทุนชําระหนี้กอน และขาพเจา
จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว

ขอ 2 ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติใหผูรับทุนขยายระยะเวลา
การศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา ไป
จากเดิมก็ตาม ถึงแมวาการขยายระยะเวลาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม
ให ถื อว า ข า พเจา ตกลงยอมรั บ เป น ผู ค้ํ า ประกั น ของผูรั บ ทุน ต อ ไปตลอดระยะเวลาที่ผู รั บ ทุ น ไดข ยาย
ระยะเวลาการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
ขอ 3 หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายินยอมผอนเวลาหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแกผูรับทุนไมวาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะไดแจงใหขาพเจาทราบหรือไมก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมในการผอน
เวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และขาพเจารับเปนผูค้ําประกันของผูรับทุนตาม
สัญญาฉบับนี้ตลอดไปจนกวาผูรับทุนจะไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดังกลาว และเงื่อนไขตามโครงการ
พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน สาขาวิชา………………………………………………………………..ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครบถวนแลว หรือจนกวาผูรับทุนไดชดใชเงินตามสัญญาดังกลาว
ครบถวนแลว
ขอ 4 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาทีผ่ ูรับทุน ตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว
ขอ 5 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระ
ผูกพันใด ๆ อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคาเพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ : ที่ดิน
ก. โฉนดที่ดิน…………………หนาสํารวจ………………ระวาง………………..
เนื้อที่……….ไร…………งาน…………วา อยูที่ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….
จังหวัด………………………ราคาประมาณ……………………บาท (…………………………………….)
ข. โฉนดที่ดิน………………….หนาสํารวจ………………ระวาง……………….
เนื้อที่……….ไร…………งาน…………วา อยูที่ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….
จังหวัด………………………ราคาประมาณ……………………บาท (…………………………………….)

หลักทรัพยอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
ขอ 6 ขาพเจาจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสนิ ของ
ขาพเจาตามทีร่ ะบุไวในขอ 5 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูเวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอน
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดตามที่ใหไวนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ และ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ………………………………….ผูค้ําประกัน
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………………….คูสมรสผูใหความยินยอม
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………..)
ลงชื่อ………………………………….พยาน
(…………………………………..)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีคสู มรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํ
สัญญานี้
ลงชื่อ………………………………….ผูค้ําประกัน
(………………………………….)

