
1 
 

 
 

สัญญาเลขท่ี          /            . 
 

สัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ 

 

สัญญาท าที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่         เดอืน                              พ.ศ.          . 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 

ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งมี
เจตจ านงจะส่งบุคคลไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ภายในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความรู้
ความช านาญงาน และให้กลับมาปฏิบัติงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป และ
เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมาย
ดังกล่าว รวมทั้งจัดการในเรื่อง ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียนเพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ทุนพัฒนาบุคลากร” ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งภายในประเทศและหรือ 
ณ ต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ภายในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ  และ
ควบคุมดูแลการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อความที่ระบุไว้ในสัญญานี้  

และโดยที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)       ชื่อสกุล                   
เกิดเม่ือวันที่         เดือน              พ.ศ          อายุ        ปี มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่                      .   
ตรอก/ซอย                        ถนน                     ต าบล/แขวง                        . 
อ าเภอ/เขต                จังหวัด                                   ตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
แนบท้ายสัญญานี้ บิดาชื่อ                                           มารดาชื่อ                                    . 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”) เป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกเพ่ือศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ทั้งภายในประเทศและ
หรือ ณ ต่างประเทศตามเจตจ านงดังกล่าวข้างต้น  

ผู้รับทุนจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนพัฒนาบุคลากรแก่ผู้รับทุน และผู้รับทุนตกลงรับทุนพัฒนาบุคลากร
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 ดังนี้ 

1.1 ทุนการศึกษา เพ่ือศึกษาในหลักสูตร                                            .
สาขาวิชา                                           ระดับ                                                      .. 
สถาบัน                                    ตามหลักสูตร                               ปี  โ ดยได้ รั บทุน เป็ น
จ านวน                              บาท (                                            ) และผู้รับทุนจะรับทุนเป็น
รายงวดตลอดหลักสูตร ภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่ อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนดังกล่าว ซึ่งอนุมัติงวดเงินให้แล้ว ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ส าหรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่เกินจ านวนเงิน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ส าหรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  
  อนึ่ง ส าหรับอัตราเงินทุนเพ่ือการศึกษาอ่ืนนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติ 

1.2 ทุนการฝึกอบรม หรือทุนการดูงาน เพ่ือฝึกอบรมหรือดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามโครงการ                                                 . 
หลักสูตร     สถาบัน/หน่วยงาน                   .
ระยะเวลาการฝึกอบรม    ปี   เดือน      วัน ตั้งแต่วันที่ เดือน          พ.ศ.            . 
ถึงวันที ่    เดือน               พ.ศ    ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรม หรือดูงาน เป็น
จ านวน   บาท (      ) โดยผู้รับทุนจะรับทุนทั้งหมด
งวดเดียวภายใต้เงื่อนไขว่าเมื่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
พิจารณาจัดสรรเงินทุนดังกล่าว ซึ่งอนุมัติงวดเงินให้แล้ว  

อนึ่ง ส าหรับอัตราเงินทุนเพ่ือการฝึกอบรมหรือการดูงานตามข้อ 1.2 นี้ ให้เป็นไปตามมติที่
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติ 

ข้อ 2  ในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ หากผู้ให้ทุนจัดให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาภาษาต่างประเทศ
เพ่ิมเติมหรือฝึกอบรมในประเทศไทยก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ ผู้รับทุนยินยอมเข้าศึกษา
และจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด 

ข้อ 3  ในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจะไม่รับทุนอ่ืน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ให้ทุน และยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยผู้รับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความ
ประพฤติ และหรือการใช้จ่ายเงินทั้งภายในประเทศและ/หรือ ณ ต่างประเทศ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วใน
ขณะที่ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า โดยผู้รับทุนตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และผู้รับทุนจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและ
ค าตักเตือนของผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ควบคุมดูแลทั้งภายในประเทศและ/หรือ ณ ต่างประเทศด้วย  

ข้อ 4  ในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ ถ้าผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุนก็ดี หรือไม่เดินทางไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานภายในประเทศและ/หรือ ณ ต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดก็ดี หรือถ้าผู้รับทุนฝ่าฝืน
สัญญาข้อ 2 หรือข้อ 13 วรรคสอง จนผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนหรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนแก่ผู้รับทุนก็ดี ผู้รับทุน
ยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนตามที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก 2 (สอง) เท่า ของจ านวนเงินทุน
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยด้วยทันที  

ข้อ 5  ในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะตั้งใจและขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุด 
ที่จะศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานตรงตามโครงการที่ก าหนด โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิก
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานก่อนส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จตามโครงการนั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานโดยความเห็นชอบของผู้ให้ทุนด้วยเหตุที่ผู้รับทุนตายหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษา
ฝึกอบรม หรือดูงานได้ต่อไปด้วยเหตุสุดวิสัยที่มิใช่ความผิดของผู้รับทุน ทั้งนี้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 6 
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ส าหรับทุนการศึกษา ผู้ขอรับทุนจะเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษา หรือ
สถานศึกษาท่ีผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมิได้ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ให้ทุน  

ข้อ 6  ถ้าผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 3 หรือข้อ 5 ในประการหนึ่ง
ประการใด ผู้รับทุนยินยอมรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด  

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 5 โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าหรืออยู่ศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงาน ในสถานศึกษาหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานประการหนึ่งประการใด หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยมิได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุน
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก 2 (สอง) เท่า ของจ านวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ
แก่มหาวิทยาลัยด้วยทันที  

ข้อ 7  ในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ หากผู้รับทุนได้รับโทษให้กลับประเทศไทย หรือผู้ให้
ทุนพิจารณาเห็นว่า ผู้รับทุนไม่มีทางที่จะส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายในเวลาที่ก าหนด  หรือมีเหตุ
อันไม่สมควรจะให้ผู้รับทุนคงอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งให้ผู้รับ
ทุนยุติหรือเลิกการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือสั่งให้ผู้รับทุนเดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ผู้ให้ทุน
จะสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิก การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใด
ถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้  

ข้อ 8  เมื่อผู้ให้ทุนก าหนดให้ผู้รับทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ใดของมหาวิทยาลัยเมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดให้แล้ว ผู้รับทุนสัญญาว่าผู้รับทุนจะเข้ารับราชการ
หรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว และจะรับราชการหรือปฏิบัติงานอยู่ต่อไปอีกในส่วนราชการ
หรอืหน่วยงานนั้นและหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
2 (สอง) เท่า ของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้ ทั้งนี้ สุดแต่ระยะเวลาใดจะมากกว่ากัน 

ข้อ 9  ถ้าผู้รับทุนไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดก็ดี หรือไม่ยอมเข้ารับ
ราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ก็ดี หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติ
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจนผู้ให้ทุนสั่งให้ผู้รับทุนกลับประเทศไทยก็ดี  ผู้รับทุน
ยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก 2 (สอง) เท่า ของจ านวนทุนดังกล่าว
ให้เป็นเบี้ยปรับแก่มหาวิทยาลัยด้วยทันท ี 

ถ้าผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 8 แห่งสัญญานี้ ผู้รับทุน
ยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งทันที โดยลดลง
ตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่งผู้ให้ทุนจะใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด      

ถ้าการที่ผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากราชการหรือออกจากงานก่อน
ครบก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณ ีเป็นเพราะเหตุที่ผู้รับทุนเจ็บป่วยและผู้ให้ทุนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้รับทุนไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการหรือปฏิบัติงาน ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  แต่ถ้าในระหว่างเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือออกจากงาน  ผู้รับทุนไปท างานใน
หน่วยงานของรัฐอ่ื น รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ 
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ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนและเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี  เว้นแต่ใน
กรณีซึ่งผู้ให้ทุนจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด  

ในกรณีที่ผู้ รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ในประการหนึ่ งประการใด                 
จนผู้ให้ทุนสั่งให้ผู้รับทุนยุติการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ถ้าผู้รับทุนได้เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 6 (หก) เดือนนับแต่วันที่สั่งให้ยุติการศึกษาหรือนับแต่
วันที่ผิดสัญญา แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 10  ในกรณีท่ีผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานภายใน 
ประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศต่อไป ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนตามระยะเวลาที่ก าหนด การได้รับอนุมัติ
ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนยังคงมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับมหาวิทยาลัยทั้งปวง รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรับทุนก็ดี การอยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยก็ดี การไม่เดินทางกลับ การเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานและจ านวนเวลาที่ต้องรับราชการหรือ
ปฏิบัติงานชดใช้ก็ดี การชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับเมื่อผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือรับราชการ
หรือปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบถ้วนก็ดี และการทดรองจ่ายเงินเพ่ือช าระหนี้สินแทนผู้รับทุนก็ดี ผู้รับทุนตกลง
ยินยอมรับผิดชอบและปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการดังเดิม  

ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับทุนอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ภายในประเทศและหรือ ณ 
ต่างประเทศ ต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนดังกล่าวนี้ ผู้ให้ทุนไม่ต้องจ่ายเงินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับทุน แต่ถ้า
ผู้ให้ทุนได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้รับทุนยินยอมให้ถือว่าเงินนั้นเป็น
เงินทุนที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้ทุนตามสัญญานี้ทุกประการ และในระหว่างที่ผู้รับทุนฝึกอบรม ใน
ประเทศหรือในและต่างประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนนี้ หากผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร
ที่จะเรียกหรือสั่งให้ผู้รับทุนยุติการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือเดินทางกลับประเทศไทยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ 
ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติหรือ เลิกการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  และให้เดินทางกลับประเทศไทย
แล้วแต่กรณีได้ และเมื่อผู้ให้ทุนก าหนดให้ผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด
ของมหาวิทยาลัยเมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดให้แล้ว ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยทุกประการ  

ข้อ 11  ในกรณีที่ผู้รับทุนมีหนี้สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไม่ก็ตามในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้ หรือในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศโดย
ต่อเนื่องกับเวลาดังกล่าว รวมทั้งระหว่างที่เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็น
หรือสมควรที่จะออกเงินทดรองจ่ายเพ่ือช าระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดแก่บุคคลภายนอกแทนผู้รับทุน 
ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยออกเงินทดรองจ่ายเพ่ือการดังกล่าวไปก่อนได้แม้จะมิได้แจ้งให้ผู้รับทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนก็ตาม และให้ถือว่าเงินจ านวนที่มหาวิทยาลัยได้ออกทดรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่
ผู้รับทุนต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใด ๆ หรือ
มหาวิทยาลัยได้ออกเงินทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้รับทุนอันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่าย
เป็นทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจ านวนดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้รับทุนต้องชดใช้ให้แก่
มหาวิทยาลัย ทันทีเม่ือได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 13  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับทุนจะจัดหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกันกับมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุนจะ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วัน  

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกัน
ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม
ตายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ 
และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที  

หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้ 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ งานทรัพยากรบุคคล 

 
 

ลงชื่อ     ผู้ให้ทุน 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 

ลงชื่อ     ผู้รับทุน 
       (     ) 

ลงชื่อ    .คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (     ) 

 
ลงชื่อ     พยาน 
      (     ) 

 
ลงชื่อ     พยาน 
      (     ) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
ลงชื่อ     ผู้รับทุน 
       (     ) 
 
 


