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การจัดทาสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
บันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัด
สานาบันทึกข้อความเรื่องให้อนุมัตลิ าศึกษาต่อนอกเวลาราชการ/คาสั่งให้บุคลากรลาศึกษาต่อ
* ผูร้ ับทุนจัดทาสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร *
โดยติดต่อกับเจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดูรายละเอียดการจัดทาสัญญา
ฟอร์ม PER 2017)

PER 2017

Checklist การทาสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร
1.ผู้ลาศึกษาต่อ/ผู้รบั ทุน

O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O รูปถ่าย 1” หรือ 2 ” จานวน 2 รูป
2.กรณีผลู้ าศึกษาต่อ/ผูร้ ับทุนมีคสู่ มรส O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O สาเนาใบสาคัญการสมรส
3.ผู้ค้าประกัน
O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O สาเนาใบสาคัญการสมรส
4.คู่สมรสของผู้ค้าประกัน
O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
5.เอกสารเพิ่มเติม
O สาเนาใบมรณะบัตร
O สาเนาใบสาคัญการหย่า
O สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
หมายเหตุ

1. เอกสารที่กล่าวมาข้างต้น ถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด
2. อากรแสตมป์
ดวงละ 1 บาท จานวน 2 ดวง
2. อากรแสตมป์
ดวงละ 5 บาท จานวน 4 ดวง

สัญญาการรับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์หรือพนักงาน
ชื่อทุน........................................................................
เขียนที่...........................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ....................
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย.......................................................
.............................................................................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุ น” ฝ่ายหนึ่งกั บ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ชื่อสกุ ล
.......................................................เกิดวันที.่ ............เดือน............................พ.ศ............................................
อายุ....................ปี อยู่บ้านเลขที่...................................ตรอก/ซอย....................................................ถนน
....................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด................................................................................โทรศัพท์.............................................
1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน.................................................................................................และผูร้ ับทุนตกลง
รับทุน......................................................................................ระดับปริญญา........................................................
เป็นเวลา........................ปี เป็นเงินปีละ................................... บาท ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้เพื่อศึกษาวิชา…………........................................………………………………………..
ณ ประเทศ ...............................................................โดยผู้รับทุนขอสัญญาว่า จะนาทุนการศึกษา/วิจัยที่ไ ด้รับ
ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ของผู้รับทุน ตามวัตถุประสงค์ของทุนอุดหนุนการศึกษา
2. ในระหว่า งที่ รับ ทุ นอุ ดหนุ นการศึ ก ษา ผู้ รับ ทุ นจะปฏิบัติ ให้เ ป็น ไปตามระเบีย บข้อบัง คับ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
3. ในระหว่างทีผ่ ู้รบั ทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้รบั ทุนยินยอมให้คณะกรรมการทุน.....................................
...............................................................................................ติดตามการใช้เงินทุนทีผ่ ู้รบั ทุนได้รบั เพือ่ การศึกษา
ตลอดจนให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา เป็นระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการทุนฯ เห็นควร
4. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด และจะศึกษาให้ตรงตามวิชาที่ได้รับทุน
ภายในก าหนดเวลา โดยผู้รับ ทุนศึกษาเต็มเวลาเพื่อให้สาเร็จ การศึกษาภายในกาหนดเวลาของหลักสูตร
จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

-25. ในระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนจะขอรับทุนประเภทอื่นที่ได้รับนอกเหนือจากทุนนี้ หรือ
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ได้รับทุน หรือเปลี่ยนสถานที่ศึกษา เดินทางไปประเทศอื่น หรือสมรส ผู้รับทุนจะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการทุ นฯ ทราบหากคณะกรรมการทุนฯ พิจ ารณาแล้วเห็นว่าสมควรงดให้ทุ นอุดหนุน
การศึกษาตามเงื่อนไขสัญญาข้อนี้ ผู้ให้ทุนมีอานาจสั่งงดการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนทันที
6. หากผูร้ ับทุนศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษาหรือผิดเงือ่ นไขของสัญญา
ข้อ 4 และข้อ 5 ผู้ให้ทุนอาจจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีนี้ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้ง
เบี้ยปรับอีกหนึง่ เท่าของทุนที่ผรู้ ับได้รับไปทั้งหมดทันที
ในกรณีที่ผู้รับทุนกลับมาทางานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาไม่สาเร็จหรือถูกสั่งให้ยุติ
หรือเลิกการศึกษาตามสัญญานี้ หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับทุนปฏิบัติราชการหรือทางานตามที่
ผู้ให้ทุนกาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่รับทุนไปตามสัญญานี้แทนการชดใช้เงินตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะรีบรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้ทันที
7. เมื่อสาเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนยินยอมเข้ารับราชการหรือทางานในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่รับทุนอภายในกาหนด
30 วัน นับถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา (วันที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบสาขาวิชานั้น ประกาศว่า
สาเร็จการศึกษา)
8. ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ผใู้ ห้ทนุ กาหนด หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตาม
สัญ ญานี้ไม่ ว่าข้อ หนึ่ง ข้อใด หรือ ผู้ให้ทุ นสั่ง งดให้ทุ นแก่ ผู้รับ ทุ น เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของผู้รับทุนหรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุน หรือผู้รับทุนไม่สาเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนจานวน
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งชาระเบี้ยปรับอีกจานวนหนึ่งเท่าของเงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ผรู้ ับทุนรับไป
ทั้ง หมดภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับ ถัดจากวันที่ ได้รับแจ้ง จากผู้ใ ห้ทุ น หากผู้รับ ทุ นไม่ชาระภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างชาระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ผู้รับทุน
ชาระเงินเสร็จสิ้น
หากผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุ นไม่ครบกาหนดเวลาในข้อ 6 หรือข้อ 7 ผู้รับทุนยินยอมชดใช้
เงินทุนให้กับผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่ง โดยให้ลดลงตามสัดส่วนจานวนเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว
ภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุน
ไม่ชาระภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือชาระไม่ครบตามสัญญาผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างชาระ
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ผู้รับทุนชาระเงินเสร็จสิ้น

-39. ผู้รับทุนอาจไม่ตอ้ งรับผิดตามสัญญาข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 ในรายต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ผู้ให้ทนุ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรทีจ่ ะต้องรับผิด
10. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้ให้......................................................
เป็นผู้ซึ่งผู้ที่ให้ทุนเชื่อถือเป็นผู้ค้าประกัน และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้รับ
ทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้าประกันให้ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันตายหรือถูกคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุน
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันตายหรือล้มละลาย พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้าประกัน รายใหม่มาทา
สัญญาค้าประกันกับผู้ให้ทุนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนทราบ
สัญ ญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มี ข้อ ความตรงกั น คู่ สัญ ญาได้ อ่านและเข้า ใจข้ อความในสัญ ญานี้ แล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ทุน
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รบั ทุน
(..............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)

-4ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทาสัญญานี้

ลงชื่อ............................................................ ผู้ให้สญ
ั ญา
(.............................................................)

ข้าพเจ้า.................................................คู่สมรสของ..............................................................ได้รับทราบ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ .............................................................ทาสัญญารับ
ทุนอุดหนุนฉบับนี้ได้
ลงชื่อ............................................................ผู้ยินยอม
(..............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)

สัญญาคาประกัน
เขียนที่.....................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.....................................................ปี
อาชีพ.....................................ตาแหน่ง...............................................สังกัด.........................................................
อยู่บ้านเลขที่............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................................
โทรศัพท์.................................................คูส่ มรสชื่อ..............................................................................................
1.ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................ทาสัญญา
รับทุน........................................................................................ประจาปีการศึกษา..............................................
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสัญญาลงวันที่........................เดือน...........................พ.ศ........................
ข้าพเจ้าได้รับ ทราบและเข้า ใจข้อ ความในสัญ ญาดัง กล่าวดีแล้ ว ข้า พเจ้ ายอมผูก พั นตนเป็นผู้ ค้าประกั น
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ต่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ้าว่า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................กระทา
ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่า ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม และจะต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย
ศรี น คริน ทรวิโ รฒ
ข้ า พเจ้ า ยิน ยอมชดใช้เ งิ น แทนให้ทั น ที โดยมิ ต้อ งเรีย กร้ องให้ (นาย/นาง/
นางสาว)..............................................................ชดใช้เงินก่อนทั้งข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์ของผู้ค้าประกัน
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687,688,689 และ 690
2. หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยินยอมให้ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................
ไม่ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้ าได้ตกลงให้ความ
ยินยอมด้วยทุกครัง้ และข้าพเจ้ารับเป็นผู้ค้าประกันตามสัญญาฉบับนี้ตลอดไปจนกว่า
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ได้ปฏิบัติตามเงือ่ นไขสัญญาดังกล่าวและเงื่อนไข
ของทุนครบถ้วนแล้วหรือจนกว่า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................
ได้ชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
3. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์โดยปลอด
จากความภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้นดังนี้
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่................หน้าสารวจ.......................อยูท่ ี่ตาบล/แขวง……….....................………….
อาเภอ/เขต.......................จังหวัด..................เนื้อที่..............ไร่. ............งาน..............วา ราคาประมาณ..............
............................บาท (............................................................)

-2(2) หลักทรัพย์อื่นๆ
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จาหน่ายจ่ายโอน หรือไม่ก่อหนีส้ นิ หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาค้าประกันมีผลใช้บังคับอยู่
5. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนสัญญาค้าประกันในระหว่างที่ ((นาย/นาง/นางสาว)..……...............……………..
………………………......................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ............................................................ ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(............................................................)

-3ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทาสัญญานี้

ลงชื่อ........................................................... ผู้ค้าประกัน
(............................................................)

ข้าพเจ้า.................................................คู่สมรสของ..............................................................ได้รับทราบ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ .............................................................ทาสัญญารับ
ทุนอุดหนุนฉบับนี้ได้
ลงชื่อ............................................................ผู้ยินยอม
(..............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(........................................................

