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รูปถ่าย

สัญญารับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สัญญาเลขที่........../...........
สัญญาทาที.่ .............................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า........................................................................รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง ...........................................................................
สังกัด...........................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดเมื่อวันที่...........เดือน....................พ.ศ.............อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่...........
หมู่ที่........ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................บิดาชื่อ ............................................
มารดาชื่อ............................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” เป็นผู้ได้รับทุนเพื่อ
การฝึ กอบรม หรื อ การดู ง าน ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ขอทาสั ญ ญารั บ ทุ น ให้ ไ ว้ แ ก่ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” โดยมีข้อความดังนี้
ข้อ 1 “ผู้รับทุน” ตกลงรับทุนจาก “มหาวิทยาลัย” เพื่อการฝึกอบรม หรือการดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ หลักสูตร..............................................................................................................
สถานที่...................................................................................................มีกาหนด.........ปี............เดือน.......วัน
นับตั้งแต่วันที่......เดือน......................พ.ศ. ........... ถึงวันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ...........จนกว่า
จะสาเร็จการฝึกอบรมหรือการดูงาน ตามระยะเวลาของหลักสูตรหรือที่ “มหาวิทยาลัย” กาหนด
ข้ อ 2 ในระหว่ า งที่ “ผู้ รั บ ทุ น ” รั บ ทุ น การฝึ ก อบรม หรื อ การดู ง าน ตามสั ญ ญานี้
“ผู้รับทุน” จะประพฤติ ต นและปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คาสั่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย
ที่ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ “ผู้ รั บ ทุ น ” ลงนามในสั ญ ญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า
โดย “ผู้รับทุน” จะถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
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-2ข้ อ 3 ในระหว่ า งที่ “ผู้ รั บ ทุ น ” รั บ ทุ น การฝึ ก อบรม หรื อ การดู ง าน ตามสั ญ ญานี้
“ผู้รับทุน” จะไม่ลาออกจากสถานที่ฝึกอบรม หรือดูงานที่ “ผู้รับทุน” ฝึกอบรม หรือดูงานอยู่ก่อนสาเร็จ
จากการฝึกอบรม หรือการดูงาน โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “มหาวิทยาลัย” เสียก่อน และจะรายงาน
ผลการฝึ กอบรม หรื อการดู งานให้ “มหาวิ ทยาลั ย” ทราบเมื่ อเสร็ จสิ้ นจากการฝึ กอบรม หรื อการดู งาน
ตามหลักสูตร
ข้อ 4 “ผู้รับทุน” จะตั้งใจและขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฝึกอบรมหรือดูงาน
ให้ ส าเร็ จ โดยเร็ ว ที่ สุ ด และจะไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง ละเลย ทอดทิ้ ง ยุ ติ หรื อ เลิ ก การฝึ กอบรม หรือ การดู ง าน
ก่อนสาเร็จจากการฝึกอบรม หรือการดูงาน นั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการฝึกอบรม หรือการดูงาน โดยความเห็นชอบ
ของ “มหาวิทยาลัย”
ส าหรั บ กรณี ที่มีกิจ ธุร ะหรือเจ็ บปุว ย หรือ กรณีอื่ นใดอั นเป็น อุปสรรคต่อ การฝึ กอบรม
หรือการดูงาน “ผู้รับทุน” จะยื่นใบลาขออนุญาตต่อสถานที่ฝึกอบรม หรือดูงาน และในกรณีที่ลาเกิน 15 วัน
“ผู้รับทุน” จะรายงานให้ “มหาวิทยาลัย” ทราบโดยเร็ว
ข้อ 5 ในระหว่างที่ “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้ถ้า “ผู้รับทุน”
สละสิทธิ์การรับทุน หรือไม่เข้ารับการฝึกอบรม หรือการดูงานตามที่ “มหาวิทยาลัย” กาหนดหรือ “ผู้รับทุน”
ฝุาฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและ “มหาวิทยาลัย” สั่งงดการให้ทุน หรือบอกเลิกสัญญานี้ “ผู้รับทุน” ยินยอม
ชดใช้เงิน ทุน และหรือเงิน อื่น ใดที่ได้รับ ไปจาก “มหาวิทยาลัย” ตามสัญญานี้ คืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย”
กับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจานวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าวด้วย
ข้ อ 6 ในระหว่ า งที่ “ผู้ รั บ ทุ น ” รั บ ทุ น การฝึ ก อบรม หรื อ การดู ง าน ตามสั ญ ญานี้
ถ้า “ผู้รับ ทุน ” ประพฤติผิด สัญ ญา หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามสัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดและเมื่อ “มหาวิท ยาลัย ”
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันไม่สมควรให้ “ผู้รับทุน” ฝึกอบรม หรือดูงานต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุ ประการใดๆ ก็ดี
“ผู้รับทุน” ยินยอมให้ “มหาวิทยาลัย” สั่งให้ “ผู้รับทุน” ยุติการฝึกอบรม หรือการดูงาน และสั่งงดการให้ทุน
และ “ผู้รับทุน” ยินดีกลับเข้ามารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ทันที
ข้อ 7 เมื่อ “ผู้รับทุน” เสร็จหรือสาเร็จจากการฝึกอบรม หรือการดูงาน “ผู้รับทุน” จะกลับมา
รับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้เวลาตามคาสั่งของ “มหาวิทยาลัย” ทันทีและ “ผู้รับทุน” จะรับราชการหรือ
ปฏิบัติงานต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนให้ไปฝึกอบรม หรือดูงานตามสัญญานี้
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ข้อ 8 ในกรณีที่ “ผู้รับทุน” กระทาผิดตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ “ผู้รับทุน”
ยินยอมชดใช้เงินให้แก่ “มหาวิทยาลัย” ดังต่อไปนี้
(ก) “ผู้รับทุน” ไม่สาเร็จการฝึกอบรม หรือการดูงาน ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ตามข้อ 1 หรือไม่กลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานใน “มหาวิทยาลัย” หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด “ผู้รับทุน”
ยินยอมชดใช้เงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปจาก “มหาวิทยาลัย” ในระหว่างที่ ฝึกอบรม หรือดูงาน
ตามสัญญานี้คืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย” พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจานวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
(ข) “ผู้รับทุน” เข้ารับราชการ แต่ไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 ไม่ ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปจาก “มหาวิทยาลัย” ในระหว่างที่
ฝึกอบรม หรือดูงาน พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจานวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าวทันที โดยลดลง
ตามส่วนจานวนเวลาที่ “ผู้รับทุน” รับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว
ในกรณีที่ “ผู้รับทุน” ไม่กลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากราชการก่อนครบ
กาหนดเวลาตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีเพราะเหตุที่ “ผู้รับทุน” เจ็บปุวยและ “มหาวิทยาลัย” ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า “ผู้รับทุน” ไม่อาจกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานได้ “ผู้รับทุน” ไม่ต้องรับผิดดังกล่าวตาม (ก)
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี แต่ถ้าภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ “มหาวิทยาลัย” กาหนดให้เข้ารับราชการ
หรือปฏิบัติงาน หรือวันที่ “ผู้รับทุน” ได้ออกจากราชการ หาก “ผู้รับทุน” ไปทางานในรัฐวิสาหกิจ บริษัท
ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์
อย่ างอื่น สู ง กว่ า เงิ น เดือ นที่ “ผู้ รั บ ทุน ” ได้ รับ จากส่ ว นราชการ “ผู้ รั บทุ น ” ยิ นยอมรับ ผิ ดชดใช้เ งิน ทุ น
พร้อมทั้งเบี้ยปรับตามทีก่ าหนดไว้ใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ “มหาวิทยาลัย” พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันสมควรให้ “ผู้รับทุน” พ้นจากความรับผิดดังกล่าว
ข้อ 9 เงิน ที่ ต้องชดใช้คืน รวมทั้ง เบี้ย ปรับตามสั ญญานี้ “ผู้ รั บทุน ” จะช าระให้ ทัน ที
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก “มหาวิทยาลัย” หาก “ผู้รับทุน” ไม่ชาระภายในกาหนดหรือชาระให้แต่ไม่ครบ
ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “มหาวิทยาลัย” หรือไม่ก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยัง
มิได้ชาระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย
ข้ อ 10 ในระหว่ า งที่ “ผู้ รั บ ทุ น ” รั บ ทุ น การฝึ ก อบรม หรื อ การดู ง าน ตามสั ญ ญานี้
ถ้า “ผู้รับทุน” ต้องยุติการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญาข้อ 6 หรือไม่สาเร็จการฝึกอบรม หรือการดูงาน
ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย” เป็นจานวนเงินที่ “ผู้รับทุน”
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-4ได้รับไปทั้งหมดและ “ผู้รับทุน” จะรับราชการใน “มหาวิทยาลัย” เพื่อชดใช้ทุนต่อไปอีกเป็น ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ ได้รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงานตามสัญญานี้ หากรับราชการ
หรือปฏิบัติงานไม่ครบกาหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินคืนพร้อมทั้งเบี้ยปรับตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 8 (ก)
ข้อ 11 ถ้า “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 หรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้รับทุน”
รับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 และข้อ 10 ก็ดี ถ้า “ผู้รับทุน” ประพฤติผิดวินัยจนถูก
ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ดี “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย ”
เป็นจานวนเงินสองเท่าของเงินทุนที่ได้รับจาก “มหาวิทยาลัย” ลดลงตามส่วนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ผิ ดนั ดช าระหนี้ หรื อช าระแล้ วแต่ ไม่ ครบตามจ านวนเช่ นเดี ยวกั บที่ ระบุ ไว้ ในสั ญญาตามข้ อ 8 และข้ อ 9
เว้นแต่ “มหาวิทยาลัย” พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
กาหนดเวลาตามข้อ 7 เพราะเหตุถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสั่งให้ออกหรืออนุญาต
ให้ ล าออกจากราชการเนื่ อ งจากเจ็ บ ปุ ว ย ทุ พ พลภาพ ตกเป็ น ผู้ ไ ร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่
สมประกอบ ไม่ต้องรับผิดชดใช้เงิน และเบี้ยปรับตามจานวนดังกล่าวคืนแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 เมื่อ “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนแก่ “มหาวิทยาลัย” “ผู้รับทุน”
ยินยอมให้ “มหาวิทยาลัย” หักเงินบาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ “ผู้รับทุน” จะพึงได้รับจากทางราชการ
ทันที เพื่อชดใช้เงินที่ “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชดใช้ตามสัญญานี้ได้
ข้อ 13 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” ได้จัดให้......................
........................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ท.ี่ .......ตรอก/ซอย..............................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..........................................................................ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและรับผิดชอบตาม
สัญญานี้ด้วยแล้ว ในกรณีที่ “มหาวิทยาลัย” เห็นควรจะให้ “ผู้รับทุน” เปลี่ยนผู้ค้าประกัน “ผู้รับทุน”
จะปฏิ บั ติ ต ามทุก ประการ และในกรณี ผู้ ค้ าประกั นตาย หรื อถู ก ศาลพิ พากษาให้ เ ป็น บุค คลล้ มละลาย
ในระหว่างอายุค้าประกัน ตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่ภายในสามเดือน
นับ แต่ว ัน ที ่ผู ้ค้าประกัน เดิ มตาย หรื อเป็นบุค คลล้ มละลาย โดยผู้ ค้าประกันรายใหม่จะต้องค้าประกั น
ตามสัญญาค้าประกันเดิมทุกประการ และหาก “ผู้รับทุน” ไม่ปฏิบัติให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัย
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

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

-5สัญญานี้ทาขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน “ผู้รับทุน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสั ญญานี้โ ดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็น ส าคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหนึ่งฉบับ มหาวิทยาลัยหนึ่งฉบับ และผู้รับทุนอีกหนึ่งฉบับ
(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 ขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรสในขณะที่
ทาสัญญา เนื่องจาก
โสด
คู่สมรสตาย
หย่า

(ลงชื่อ)…………………….…………….………….…..ผู้รับทุน
(...........................................................)

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

