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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

  

 

 

สัญญารับทุนการศึกษาภาคนอกเวลา/การศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สัญญาเลขที่......../.......... 
 

สัญญาท าที.่.............................................. 

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

 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ......... ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ................................................................ 

ต าแหน่ง....................................................ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ........ /........ ลงวันที่ ....................... 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง  กับ 

  นาย/นาง/นางสาว.................................................................รับราชการเป็นข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ....................................................................

สังกัด ........................................................................................ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  

กระทรวงศึกษาธิการ  เกิดเม่ือวันที่................เดือน.....................พ.ศ..........อายุ......ปี  อยู่บ้านเลขที่..........

หมู่ที่.......... ซอย.....................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด................................... บิดาชื่อ.........................................................

มารดาชื่อ..............................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

  โดยที่ผู้รับทุนเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาภาคนอกเวลา/การศึกษาโดยใช้เวลาราชการ

บางส่วน จากมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขอรับทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ     

พ.ศ. 2559 จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้  

รูปถ่าย 
อากรแสตมป ์

1 บาท 
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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

  ข้อ  1  ผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภาคนอกเวลา/การศึกษาโดยใช้เวลา

ราชการบางส่วน ระดับ…..........................สาขาวิชา.......................................................................................

ที่สถานศึกษา........................ ....................................... ..............มีก าหนด.........ปี.........เดือน........วัน 

นับตั้งแต่วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......... ถึง วันที่..... ...เดือน..........................พ.ศ............. 

จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาวิชานี้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว 

  จ านวนเงินทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนจะได้รับตามสัญญา ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสาร

ผนวกแนบท้ายสัญญา จ านวน..........ฉบับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 ข้อ  2  ในระหว่างเวลาที่รับทุน ผู้รับทุนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา

ที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่ และจะต้องรักษาวินัย ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อผูกพัน และการชดใช้ทุน  

ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมหลังจากนี้  

(ถ้ามี) โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

  ผู้รับทุนจะต้องไม่ประพฤติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย

ความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว  และจะไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจาก

สถานศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาหรือสาขาวิชาโดยมิได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน        

และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด หรือเม่ือได้รับการร้องขอ 

 ส าหรับกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บป่วยหรือกรณีอ่ืนใดที่ผู้รับทุนจะต้องยื่นใบลาขออนุญาตต่อ

สถานศึกษาเกินกว่า 15 วัน ผู้รับทุนจะรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 

  ข้อ  3  ในกรณีที่ผู้รับทุนประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือไม่ส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้รับทุนไม่อาจส าเร็จ

การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที ่ก าหนด หรือการศึกษาของผู ้ร ับทุนต้องยุต ิลงด้วยประการใดๆ 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิยุติการให้ทุนกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุน รวมทั้งเงินอ่ืนใด   

ที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัย พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัย 

และจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุนเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน  

  ข้อ  4  เมื่อผู้รับทุนเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุนเป็นเวลาสองเท่าของ

ระยะเวลาที่ไดร้ับทุน 
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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

  ข้อ  5  ในกรณีที่ผู้รับทุนผิดสัญญาในข้อ 3 หรือข้อ 4  หรือผู้รับทุนไม่ปฏิบัติราชการชดใช้

ทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุน รวมทั้งเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยใน

ระหว่างการศึกษาเปน็จ านวนสองเท่าของเงินทั้งหมดท่ีได้รับไป พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงิน

ที่จะต้องชดใช้คืนให้แก่มหาวิทยาลัย 

  ในกรณีท่ีผู้รับทุนปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3 หรือข้อ 4 เงินที่จะ

ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนให้ลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปแล้ว 

  ข้อ  6  เงินทุนที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องช าระให้แก่

มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุน

ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัย

หรือไม่ก็ตาม ผู้รับทุนจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ

นับแต่วันล่วงเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน  

  ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด

ระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ หรือในกรณีที่ผู้รับทุนถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถเป็นบุคคลวิกลจริต

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้รับทุนไปท างานอ่ืน  

ในระหว่างระยะเวลา..............(...............) ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน หรือวันที่

ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้ างต้น ผู้รับทุนยังคงต้องรับผิดชดใช้เงิน          

และเบี้ยปรับตามข้อ 5 เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด 

  ในระหว่างระยะเวลาที่รับทุนหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้รับทุนประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก

จากราชการ ให้น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  ข้อ  8  ในกรณีที่ผู้รับทุนมีพันธะต้องช าระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ ผู้รับทุน

ยอมใหม้หาวิทยาลัยหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้รับทุนจะพึงได้รับจากทางราชการ  

เพ่ือชดใช้เงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

  ข้อ  9  ในวันท าสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้................................ ........................ อายุ......ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................................................  
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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.......................................................................

จังหวัด............................................................................. ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิด

ตามสัญญานี้ของผู้รับทุนด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี    

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มี

ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม 

ถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้รับทุน

ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับทุนไม่สามารถจัดให้มี           

ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน     

การให้ทุนตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้รับทุนเป็นผู้มี

ศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้รับทุนศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ    

ในสัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยเก็บไว้ที่ผู้รับทุนหนึ่งฉบับ       

ผู้รับสัญญาหนึ่งฉบับ และหน่วยงานต้นสังกัดอีกหนึ่งฉบับ 

     

ลงชื่อ……………………….…………….…..ผู้รับทุน 

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

ลงชื่อ…………………………….....……....มหาวิทยาลัย 

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

ลงชื่อ……………………..…………….…….พยาน 

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

ลงชื่อ…………………………………………..พยาน 

     (..................................................) 
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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

 

กรณีมีคู่สมรส 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

 

  ข้าพเจ้า...............................................คู่สมรสของ.................................................(ผู้รับทุน) 

ยินยอมให้............................................................................... (ผู้รับทุน) ท าสัญญารับทุนฉบับนี้ได้ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

 

  ข้าพเจ้า................................................(ผู้รับทุน) ขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสในขณะที่ท า

สัญญานี้ เนื่องจาก 

     โสด 

     คู่สมรสตาย 

     หย่า 

 

      ลงชื่อ……….…………….………….….. ผู้รับทุน 

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

 

 

ลงชื่อ………………………........………..ผู้ให้ค ายินยอม 

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

ลงชื่อ…………………………………….….พยาน 

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

ลงชื่อ…………………………………….…..พยาน 

    (.................................................) 
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ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข............... 

บัญชีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา 

ณ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

 

ระดับการศึกษา ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
ปริญญาเอก 

 

 
ไม่เกิน 3 ปี 

 

 
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินหลักสูตรละ .......................... บาท 
 

 
ปริญญาโท 

 
ไม่เกิน 2 ปี 

 
ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินหลักสูตรละ .......................... บาท  
 

 
  อนึ่ง การเบิกจ่ายทุนการศึกษาใด ๆ ต้องเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกินกว่าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 


