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การฝึกอบรม หรือการดูงาน ในประเทศหรือต่างประเทศ ขอท าสัญญารับทุนให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” โดยมีข้อความดังนี้   

  ข้อ  1  “ผู้รับทุน” ตกลงรับทุนจาก “มหาวิทยาลัย” เพ่ือการฝึกอบรม หรือการดูงาน  
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จะส าเร็จการฝึกอบรมหรือการดูงาน ตามระยะเวลาของหลักสูตรหรือที่ “มหาวิทยาลัย” ก าหนด 

  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้  

“ผู้รับทุน” จะประพฤติตนและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย  

ที่ใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ “ผู้รับทุน” ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า    

โดย “ผู้รับทุน” จะถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
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  ข้อ  3  ในระหว่างที่  “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้  

“ผู้รับทุน” จะไม่ลาออกจากสถานที่ฝึกอบรม หรือดูงานที่ “ผู้รับทุน” ฝึกอบรม หรือดูงานอยู่ก่อนส าเร็จ    

จากการฝึกอบรม หรือการดูงาน โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “มหาวิทยาลัย” เสียก่อน และจะรายงาน

ผลการฝึกอบรม หรือการดูงานให้ “มหาวิทยาลัย” ทราบเมื่อเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม หรือการดูงาน         

ตามหลักสูตร 

  ข้อ  4  “ผู้รับทุน” จะตั้งใจและขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุดเพ่ือฝึกอบรมหรือดูงาน 

ให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุด และจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการฝึกอบรม หรือการดูงาน        

ก่อนส าเร็จจากการฝึกอบรม หรือการดูงาน นั้น  เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการฝึกอบรม หรือการดูงาน โดยความเห็นชอบ

ของ “มหาวิทยาลัย”  

  ส าหรับกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บปุวย หรือกรณีอ่ืนใดอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม   

หรือการดูงาน “ผู้รับทุน” จะยื่นใบลาขออนุญาตต่อสถานที่ฝึกอบรม หรือดูงาน และในกรณีที่ลาเกิน 15 วัน 

“ผู้รับทุน” จะรายงานให้ “มหาวิทยาลัย” ทราบโดยเร็ว 

  ข้อ  5  ในระหว่างที่ “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้ถ้า “ผู้รับทุน” 

สละสิทธิ์การรับทุน หรือไม่เข้ารับการฝึกอบรม หรือการดูงานตามที่ “มหาวิทยาลัย” ก าหนดหรือ “ผู้รับทุน” 

ฝุาฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและ “มหาวิทยาลัย” สั่งงดการให้ทุน หรือบอกเลิกสัญญานี้ “ผู้รับทุน” ยินยอม

ชดใช้เงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปจาก “มหาวิทยาลัย” ตามสัญญานี้ คืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย” 

กับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าวด้วย 

  ข้อ  6  ในระหว่างที่  “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้   

ถ้า “ผู้รับทุน” ประพฤติผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและเมื ่อ “มหาวิทยาลัย” 

พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันไม่สมควรให้ “ผู้รับทุน” ฝึกอบรม หรือดูงานต่อไป  ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ดี  

“ผู้รับทุน” ยินยอมให้ “มหาวิทยาลัย” สั่งให้ “ผู้รับทุน” ยุติการฝึกอบรม หรือการดูงาน และสั่งงดการให้ทุน

และ “ผู้รับทุน” ยินดีกลับเข้ามารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ทันท ี

  ข้อ  7  เมื่อ “ผู้รับทุน” เสร็จหรือส าเร็จจากการฝกึอบรม หรือการดูงาน “ผู้รับทุน” จะกลับมา

รับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้เวลาตามค าสั่งของ “มหาวิทยาลัย” ทันทีและ “ผู้รับทุน” จะรับราชการหรือ

ปฏิบัติงานต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนให้ไปฝึกอบรม หรือดูงานตามสัญญานี้ 
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  ข้อ  8  ในกรณีที่ “ผู้รับทุน” กระท าผิดตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ “ผู้รับทุน” 

ยินยอมชดใช้เงินให้แก่ “มหาวิทยาลัย” ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  “ผู้รับทุน” ไม่ส าเร็จการฝึกอบรม หรือการดูงาน ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด

ตามข้อ 1 หรือไม่กลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานใน “มหาวิทยาลัย” หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด “ผู้รับทุน”

ยินยอมชดใช้เงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปจาก “มหาวิทยาลัย” ในระหว่างที่ฝึกอบรม หรือดูงาน  

ตามสัญญานี้คืนให้แก ่“มหาวิทยาลัย” พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

  (ข)  “ผู้รับทุน” เข้ารับราชการ แต่ไม่ครบก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 ไม่ว่าด้วย

เหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุน และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับไปจาก “มหาวิทยาลัย” ในระหว่างที ่

ฝึกอบรม หรือดูงาน พร้อมกับเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าวทันที โดยลดลง

ตามส่วนจ านวนเวลาที่ “ผู้รับทุน” รับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว 

  ในกรณีที่ “ผู้รับทุน” ไมก่ลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากราชการก่อนครบ

ก าหนดเวลาตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณีเพราะเหตุที ่“ผู้รับทุน” เจ็บปุวยและ “มหาวิทยาลัย” ได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า “ผู้รับทุน” ไม่อาจกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานได้ “ผู้รับทุน” ไม่ต้องรับผิดดังกล่าวตาม (ก) 

หรือ (ข) แล้วแต่กรณี แต่ถ้าภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ “มหาวิทยาลัย” ก าหนดให้เข้ารับราชการ

หรือปฏิบัติงาน หรือวันที่ “ผู้รับทุน” ได้ออกจากราชการ หาก “ผู้รับทุน” ไปท างานในรัฐวิสาหกิจ บริษัท   

ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์

อย่างอ่ืนสูงกว่าเงินเดือนที่  “ผู้รับทุน” ได้รับจากส่วนราชการ “ผู้รับทุน” ยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุน    

พร้อมทั้งเบี้ยปรับตามทีก่ าหนดไว้ใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ “มหาวิทยาลัย” พิจารณาแล้วเห็นว่า

มีเหตุอันสมควรให้ “ผู้รับทุน” พ้นจากความรับผิดดังกล่าว 

  ข้อ  9  เงินที่ต้องชดใช้คืน รวมทั้งเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” จะช าระให้ทันที  

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก “มหาวิทยาลัย” หาก “ผู้รับทุน” ไม่ช าระภายในก าหนดหรือช าระให้แต่ไม่ครบ 

ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “มหาวิทยาลัย” หรือไม่ก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยัง

มิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย 

  ข้อ  10  ในระหว่างที่  “ผู้รับทุน” รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญานี้  

ถ้า “ผู้รับทุน” ต้องยุติการฝึกอบรม หรือการดูงาน ตามสัญญาข้อ 6 หรือไม่ส าเร็จการฝึกอบรม หรือการดูงาน 

ด้วยประการใด ๆ ก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย” เป็นจ านวนเงินที่ “ผู้รับทุน” 
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ได้รับไปทั้งหมดและ “ผู้รับทุน” จะรับราชการใน “มหาวิทยาลัย” เพ่ือชดใช้ทุนต่อไปอีกเป็นระยะเวลา  

ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการฝึกอบรม หรือการดูงานตามสัญญานี้  หากรับราชการ

หรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินคืนพร้อมทั้งเบี้ยปรับตามที่

ก าหนดไว้ในข้อ 8 (ก)  

  ข้อ  11  ถ้า “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 หรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้รับทุน” 

รับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 และข้อ 10 ก็ดี ถ้า “ผู้รับทุน” ประพฤติผิดวินัยจนถูก  

ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ดี  “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่ “มหาวิทยาลัย” 

เป็นจ านวนเงินสองเท่าของเงินทุนที่ได้รับจาก “มหาวิทยาลัย” ลดลงตามส่วนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งดอกเบี้ย

ผิดนัดช าระหนี้หรือช าระแล้วแต่ไม่ครบตามจ านวนเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในสัญญาตามข้อ 8 และข้อ 9        

เว้นแต่ “มหาวิทยาลัย” พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ 

ก าหนดเวลาตามข้อ 7 เพราะเหตุถึงแก่ความตาย  หรือเกษียณอายุราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกหรืออนุญาต

ให้ลาออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ ไม่ต้องรับผิดชดใช้เงิน และเบี้ยปรับตามจ านวนดังกล่าวคืนแก่มหาวิทยาลัย 

  ข้อ  12  เมื่อ “ผู้รับทุน” ผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินคืนแก่ “มหาวิทยาลัย” “ผู้รับทุน”

ยินยอมให้ “มหาวิทยาลัย” หักเงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที ่“ผู้รับทุน” จะพึงได้รับจากทางราชการ

ทันที เพ่ือชดใช้เงินที่ “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชดใช้ตามสัญญานี้ได ้

  ข้อ  13  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” ได้จัดให้...................... 

........................................................อายุ.........ป ีอยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย.............................. 

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

จังหวัด..........................................................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและรับผิดชอบตาม

สัญญานี้ด้วยแล้ว ในกรณีที่ “มหาวิทยาลัย” เห็นควรจะให้ “ผู้รับทุน” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้รับทุน”     

จะปฏิบัติตามทุกประการ และในกรณีผู้ค้ าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย        

ในระหว่างอายุค้ าประกันตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายในสามเดือน 

นับแต่วันที ่ผู ้ค้ าประกันเดิมตาย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกัน     

ตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ และหาก “ผู้รับทุน” ไม่ปฏิบัติให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัย     

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 

 

ลงลายมือชื่อ.........................................................ผู้รับทุน 
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  สัญญานี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน “ผู้รับทุน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ที่หน่วยงาน      

ต้นสังกัดหนึ่งฉบับ มหาวิทยาลัยหนึ่งฉบับ และผู้รับทุนอีกหนึ่งฉบับ 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

(ลงชื่อ)……………………………........…...…....มหาวิทยาลัย 

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

(ลงชื่อ)………………………......………….…….พยาน 

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

(ลงชื่อ)…………......……………….……………..พยาน 

       (......................................................) 
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กรณีมีคู่สมรส 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

  ข้าพเจ้า..........................................................ผู้รับทุน ขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรสในขณะที่

ท าสัญญา เนื่องจาก  

   โสด 

   คู่สมรสตาย 

   หย่า 

 

 

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

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

 

 

 

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

(ลงชื่อ)…………………………………….....……..ผู้ให้ค ายินยอม 

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

(ลงชื่อ)………………………………………..….….พยาน 

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

(ลงชื่อ)……………..……………………..…….…..พยาน 

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


