รูปถ่าย
อากรแสตมป์
1 บาท

สัญญารับทุนการศึกษาภาคปกติ เพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สัญญาเลขที่.........../..........
สัญญาทาที.่ ......................................................
วันที่........เดือน....................พ.ศ. ...........
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น เมื่อวันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. ......... ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ตาบลหันตรา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ................................................................
ตาแหน่ง....................................................ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ........ /........ ลงวันที่ .......................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว.................................................................รับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ....................................................................
สังกัด ........................................................................................ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ..........อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่..........
หมู่ที่.......... ซอย.....................ถนน...................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................... บิดาชื่อ.........................................................
มารดาชื่อ..............................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ ผู้ รั บ ทุ น เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาภาคปกติ เพื่ อ การศึ ก ษาภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในการขอรับ ทุน ภายในประเทศและต่า งประเทศ
พ.ศ. 2559 จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน
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ข้อ 1 ผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาภาคปกติ เพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ระดับ…................สาขาวิชา......................................................ที่สถานศึกษา...................................................
มีกาหนด.........ปี.........เดือน........วัน นับตั้งแต่วันที่........เดือน.........................พ.ศ. .......... ถึง วันที่........
เดื อ น..........................พ.ศ. ............ จนกว่ า จะส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ช านี้
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว
จานวนเงินทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนจะได้รับตามสัญญา ให้เป็นไปตามรายละเอียดเอกสาร
ผนวกแนบท้ายสัญญา จานวน.............ฉบับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่รับทุน ผู้รับทุนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา
ที่ ผู้ รั บ ทุ น ศึ กษาอยู่ และจะต้ อ งรั กษาวิ นั ย ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไข ข้ อ ผู กพั น และการชดใช้ ทุ น
ตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนี้
(ถ้ามี) โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ผู้รับทุนจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ด้ว ยความวิริย ะอุต สาหะเพื่อ ให้สาเร็จ การศึก ษาโดยเร็ว และจะไม่พัก หรือ ยุติก ารศึก ษาหรือ ลาออก
จากสถานศึกษาหรื อเปลี่ ยนสถานศึกษาหรือสาขาวิช าโดยมิได้รับความเห็ นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน
และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลั ย
กาหนด หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
สาหรับกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บป่วยหรือกรณีอื่นใดที่ผู้รับทุนจะต้องยื่นใบลาขออนุญาต
ต่อสถานศึกษาเกินกว่า 15 วัน ผู้รับทุนจะรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ รั บทุนประพฤติผิดสั ญญาดังกล่ าวในข้อ 2 หรือไม่ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ห ลั กสู ตรกาหนด หรือในกรณีที่มหาวิทยาลั ยพิจารณาเห็ นว่าผู้ รับทุนไม่อาจส าเร็ จ
การศึก ษาได้ภ ายในระยะเวลาที ่ก าหนด หรือ การศึก ษาของ ผู ้ร ับ ทุน ต้อ งยุต ิล งด้ว ยประการใดๆ
มหาวิทยาลัย มีสิทธิยุติการให้ทุนกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุน รวมทั้งเงินอื่นใด
ที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัย พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจานวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนแก่มหาวิทยาลัย
และจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
ข้อ 4 เมื่อผู้ รั บ ทุน เสร็ จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนเป็นเวลาสองเท่า
ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน
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ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ รั บ ทุน ผิ ดสั ญญาในข้อ 3 หรือข้ อ 4 หรือ ผู้ รับทุนไม่ป ฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงิ นทุน รวมทั้งเงินอื่นใดที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัย
ในระหว่า งการศึก ษาเป็ น จ านวนสองเท่า ของเงิน ทั้งหมดที่ไ ด้รับ ไป พร้อ มกับเบี้ยปรับอี กหนึ่ งเท่ าของ
จานวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนให้แก่มหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ผู้ รั บ ทุน ปฏิบั ติร าชการบ้า งแต่ไ ม่ค รบระยะเวลาดัง กล่ าวในข้อ 3 หรื อข้ อ 4
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนให้ลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
ข้อ 6 เงิน ทุ น ที่จ ะชดใช้คืน และเงิ นเบี้ย ปรับตามสั ญญานี้ ผู้ รับ ทุนจะต้ องช าระให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้รับทุน
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ก็ตาม ผู้รับทุนจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ
นับแต่วันล่วงเลยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ ผู้ รั บ ทุนไม่ส ามารถปฏิบัติ ราชการหรือ ปฏิ บัติร าชการไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ หรือในกรณีที่ผู้ รับทุน
ถูกสั่งให้ ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถเป็นบุคคล
วิกลจริ ต หรื อ จิ ตฟั่น เฟือนไม่ ส มประกอบ ผู้ รับทุนไม่ต้องรั บผิ ดตามความในข้อ 5 แต่ทั้ งนี้ ถ้า ผู้ รับทุ น
ไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา..............(...............) ปี นับแต่วันที่ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
หรือวันที่ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้รับทุนยังคงต้องรับผิดชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับตามข้อ 5 เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่รับทุนหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้รับทุนประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ ให้นาความในข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับทุนมีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ มหาวิทยาลัย ตามสัญญานี้ ผู้รับทุน
ยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนจะพึงได้รับจากทางราชการ
เพื่อชดใช้เงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้........................................................ อายุ......ปี
อยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................................................

ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน
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ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด............................................................................. ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิด
ตามสัญญานี้ของผู้รับทุนด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกัน ถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี
คาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มี
ผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิม
ถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้รับทุน
ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ปลี่ ย นผู้ ค้ าประกั น แล้ ว แต่ ก รณี ถ้ า ผู้ รั บ ทุ น ไม่ ส ามารถจั ด ให้ มี
ผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิเพิกถอน
การให้ทุนตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้รับทุนเป็นผู้มี
ศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้รับทุนศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
สัญญานี้ทาขึ้นสามฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สั ญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสั ญ ญานี้ โ ดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน โดยเก็ บ ไว้ ที่ ผู้ รั บ ทุ น หนึ่ ง ฉบั บ
ผู้รับสัญญาหนึ่งฉบับ และหน่วยงานต้นสังกัดอีกหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……………………….…………….…..ผู้รับทุน
(.................................................)
ลงชื่อ…………………………….....……....มหาวิทยาลัย
(................................................)
ลงชื่อ……………………..…………….…….พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(..................................................)

ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน
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กรณีมีคู่สมรส
คายินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า...............................................คู่สมรสของ.................................................(ผู้รับทุน)
ยินยอมให้...............................................................................(ผู้รับทุน) ทาสัญญารับทุนฉบับนี้ได้
ลงชื่อ………………………........………..ผู้ให้คายินยอม
(................................................)
ลงชื่อ…………………………………….….พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ…………………………………….…..พยาน
(.................................................)
กรณีไม่มีคู่สมรส
ข้าพเจ้า................................................(ผู้รับทุน) ขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสในขณะที่ทา
สัญญานี้ เนื่องจาก
 โสด
 คู่สมรสตาย
 หย่า
ลงชื่อ……….…………….………….….. ผู้รับทุน
(...........................................)

ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับทุน
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เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข...............
บัญชีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา
ณ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
ระดับการศึกษา

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ปริญญาเอก

ไม่เกิน 3 ปี

ตามที่จ่ายจริงไม่เกินหลักสูตรละ .......................... บาท

ปริญญาโท

ไม่เกิน 2 ปี

ตามที่จ่ายจริงไม่เกินหลักสูตรละ .......................... บาท

อนึ่ ง การเบิ ก จ่ า ยทุ น การศึ ก ษาใด ๆ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยตามที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

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

