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การจัดท าสญัญารับทนุพัฒนาบคุลากร  
 

             บันทกึข้อความจากหน่วยงานต้นสงักัด  
             ส านาบันทึกข้อความเรื่องให้อนุมัตลิาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ/ค าสั่งใหบุ้คลากรลาศึกษาต่อ  
             * ผูร้ับทุนจัดท าสัญญารบัทุนพฒันาบุคลากร *  
                โดยติดต่อกับเจ้าหน้าทีง่านพัฒนาทรัพยากรบคุคล  (ดูรายละเอียดการจัดท าสัญญา                       
               ฟอร์ม PER 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PER 2017 
 

Checklist การท าสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร 
  
1.ผู้ลาศึกษาต่อ/ผู้รบัทุน                    O ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรพนกังานมหาวิทยาลัย 

       O ส าเนาทะเบียนบ้าน 
           O รูปถ่าย 1” หรือ 2 ” จ านวน 2 รูป  
2.กรณีผูล้าศึกษาต่อ/ผูร้ับทุนมีคู่สมรส    O ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ 

            O ส าเนาทะเบียนบ้าน 
          O ส าเนาใบส าคัญการสมรส 

3.ผู้ค ้าประกัน              O ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ 
           O ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                      O  ส าเนาใบส าคัญการสมรส 

4.คู่สมรสของผู้ค ้าประกัน                  O ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ 
           O  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5.เอกสารเพิ่มเติม            O  ส าเนาใบมรณะบัตร 
       O  ส าเนาใบส าคัญการหย่า 

           O ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ- ช่ือสกลุ 
 
หมายเหตุ  1.    เอกสารท่ีกลา่วมาข้างต้น ถ่ายส าเนาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด 
  2.    อากรแสตมป์       ดวงละ 1 บาท   จ านวน 2 ดวง 

2.    อากรแสตมป์       ดวงละ 5 บาท   จ านวน 4 ดวง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

สัญญาการรับทนุโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์หรือพนักงาน 
ชื่อทุน........................................................................ 

 
          เขียนที่........................................................... 
     วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
 สัญญาน้ีท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย........................................... ............ 
.............................................................................................อธิการบดมีหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)............................................ ...ช่ือสกุล
.......................................................เกิดวันที.่............เดือน............................พ.ศ............................................ 
อายุ....................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................ตรอก/ซอย. ...................................................ถนน
....................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................................... 
จังหวัด................................................................................โทรศัพท์............................................. 
 1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน.................................................................................................และผูร้ับทุนตกลง 
รับทุน......................................................................................ระดับปรญิญา........................................................ 
เป็นเวลา........................ปี  เป็นเงินปีละ................................... บาท ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาน้ีเพื่อศึกษาวิชา…………........................................……………………………………….. 
ณ ประเทศ ...............................................................โดยผู้รับทุนขอสัญญาว่า  จะน าทุนการศึกษา/วิจัยที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ของผู้รับทุน ตามวัตถุประสงค์ของทุนอุดหนุนการศึกษา 
 2. ในระหว่างที่รับทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้รับทุนจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีข้ึนต่อไปในอนาคตโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ีด้วย 
 3. ในระหว่างทีผู่้รบัทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้รบัทุนยินยอมใหค้ณะกรรมการทุน..................................... 
...............................................................................................ติดตามการใช้เงินทุนทีผู่้รบัทุนได้รบัเพือ่การศึกษา 
ตลอดจนให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา เป็นระยะ ๆ  ตามที่คณะกรรมการทุนฯ เห็นควร 
 4. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด และจะศึกษาให้ตรงตามวิชาที่ได้รับทุน
ภายในก าหนดเวลา    โดยผู้รับทุนศึกษาเต็มเวลาเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร              
จะไม่หลีกเลี่ยง  ละเลย  เพิกเฉย  ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 
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 5. ในระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนจะขอรับทุนประเภทอื่นที่ได้รับนอกเหนือจากทุนนี้  หรือ 
ขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ได้รับทุน  หรือเปลี่ยนสถานที่ศึกษา  เดินทางไปประเทศอื่น  หรือสมรส  ผู้รับทุนจะต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการทุนฯ  ทราบหากคณะกรรมการทุนฯ  พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรงดให้ทุนอุดหนุน
การศึกษาตามเงื่อนไขสัญญาข้อนี้ ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งงดการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนทันที 
 6. หากผูร้ับทุนศึกษาปรญิญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาหรือผิดเงือ่นไขของสญัญา
ข้อ 4  และข้อ 5  ผู้ให้ทุนอาจจะบอกเลิกสัญญาน้ีได้  ในกรณีนี้ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนคืนใหผู้้ให้ทุนพร้อมทั้ง
เบี้ยปรับอีกหนึง่เท่าของทุนที่ผูร้ับไดร้ับไปทั้งหมดทันที 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนกลบัมาท างานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และศึกษาไม่ส าเร็จหรือถูกสั่งให้ยุติ
หรือเลิกการศึกษาตามสัญญาน้ี หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับทุนปฏิบัติราชการหรือท างานตามที่
ผู้ให้ทุนก าหนด    เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่รับทุนไปตามสัญญานี้แทนการชดใช้เงินตาม
วรรคหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีผู้รับทุนจะรีบรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒได้ทันที 
 7. เมื่อส าเร็จการศึกษาตามสัญญาน้ีแล้ว  ผู้รับทุนยินยอมเข้ารับราชการหรอืท างานในมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ   เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่รับทุนอภายในก าหนด  
30 วัน นับถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา (วันที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่รับผิดชอบสาขาวิชานั้น ประกาศว่า
ส าเร็จการศึกษา) 
 8. ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ผูใ้ห้ทนุก าหนด  หรือผู้รับทนุไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตาม
สัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่ง ข้อใด  หรือผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุน   เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่อง               
ของผู้รับทุนหรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุน หรือผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนจ านวน
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งช าระเบี้ยปรับอีกจ านวนหนึ่งเท่าของเงินทุนอดุหนุนการศึกษาที่ผูร้ับทุนรับไป
ทั้งหมดภายในก าหนดเวลา  30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน   หากผู้รับทุนไม่ช าระภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบ   ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี   
นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุน 
ช าระเงินเสร็จสิ้น 
 หากผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาในข้อ 6  หรือข้อ 7  ผู้รับทุนยินยอมชดใช้
เงินทุนให้กับผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่ง โดยให้ลดลงตามสัดส่วนจ านวนเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว
ภายในก าหนดเวลา 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน  หากผู้รับทุน 
ไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบตามสัญญาผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างช าระ
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 
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 9. ผู้รับทุนอาจไม่ตอ้งรบัผิดตามสญัญาข้อ 6 ข้อ 7 หรือข้อ 8 ในรายต่อไปนี้  
   (1) ตาย  

(2) ผู้ให้ทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรทีจ่ะตอ้งรบัผิด 
 10. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ผู้รับทุนได้ให้...................................................... 
เป็นผู้ซึ่งผู้ที่ให้ทุนเช่ือถือเป็นผู้ค้ าประกัน และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับ
ทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 
 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือถูกค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุน
ทราบภายใน 15 วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันตายหรือล้มละลาย  พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้ าประกัน รายใหม่มาท า
สัญญาค้ าประกันกับผู้ให้ทุนภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนทราบ 
 สัญญานี้ท าข้ึน 2 ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว                    
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้ให้ทุน 
               (............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัทุน 
               (..............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
                (.............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
               (.............................................................) 
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 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าไม่มีคู่สมรส (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาน้ี 
 
 
 

ลงช่ือ............................................................ ผู้ให้สญัญา 
                    (.............................................................) 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้า.................................................คู่สมรสของ.................... ..........................................ได้รับทราบ
ข้อความในสัญญาฉบบันี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ .............................................................ท าสญัญารับ
ทุนอุดหนุนฉบบันี้ได้  
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้ยินยอม 
               (..............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
                (.............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
               (.............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาค  าประกัน 
                                                                                       
      เขียนที่..................................................................... 
     วันที่..............เดือน................................พ.ศ......................... 
 
 ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ........................ .............................ปี  
อาชีพ.....................................ต าแหน่ง...............................................สงักัด......................................................... 
อยู่บ้านเลขที่............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................... .................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวัด................. ....................................... 
โทรศัพท.์................................................คูส่มรสช่ือ....................................................... ....................................... 

1.ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. .....................ท าสัญญา 
รับทุน........................................................................................ประจ าปีการศึกษา.............................................. 
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสัญญาลงวันที่........................เดือน...........................พ.ศ........................ 
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ ค้ าประกัน                  
(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. ..........................................................ต่อ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถ้าว่า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................กระท า
ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่า ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม และจะต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตามสญัญาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ           ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินแทนให้ทันที โดยมิต้องเรียกร้ องให้ (นาย/นาง/
นางสาว)..............................................................ชดใช้เงินก่อนทั้งข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธ์ิของผู้ค้ าประกัน
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687,688,689 และ 690 

2. หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ยินยอมให้ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ 
ช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... 
ไม่ว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะแจง้ให้ข้าพเจ้าทราบหรือไมก่็ตาม    ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความ
ยินยอมด้วยทุกครัง้    และข้าพเจ้ารบัเป็นผู้ค้ าประกันตามสญัญาฉบบันี้ตลอดไปจนกว่า 
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ได้ปฏิบัติตามเงือ่นไขสัญญาดังกล่าวและเงื่อนไข
ของทุนครบถ้วนแล้วหรือจนกว่า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... 
ได้ชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

3. เพื่อเปน็หลักฐานในการค้ าประกัน   ข้าพเจ้าขอแสดงหลกัทรัพยซ์ึ่งข้าพเจ้ามกีรรมสิทธ์ิโดยปลอด
จากความภาระผกูพันใด ๆ ทั้งสิ้นดังนี ้

 (1) ที่ดินโฉนดเลขที่................หน้าส ารวจ.......................อยูท่ี่ต าบล/แขวง……….....................…………. 
อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด..................เนื้อที่..............ไร่.............งาน..............วา ราคาประมาณ.............. 
............................บาท (............................................................) 
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 (2) หลกัทรพัย์อื่นๆ
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

4. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไมจ่ าหน่ายจ่ายโอน   หรือไมก่่อหนีส้นิหรือภาระผกูพันใดๆ ในทรัพยส์ิน 
ที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 3  ตลอดระยะเวลาที่สญัญาค้ าประกันมีผลใช้บังคับอยู ่

5. ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนสัญญาค้ าประกันในระหว่างที่ ((นาย/นาง/นางสาว)..……...............…………….. 
………………………......................................................ต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญาน้ีดีแล้วจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
  
 
 

ลงช่ือ............................................................ ผู้ค้ าประกัน 
               (.............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
                (............................................................) 
 
 

ลงช่ือ...........................................................พยาน 
               (............................................................) 
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ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าไม่มีคู่สมรส (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาน้ี 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
                    (............................................................) 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้า.................................................คู่สมรสของ............................................................ ..ได้รับทราบ
ข้อความในสัญญาฉบบันี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ .............................................................ท าสญัญารับ
ทุนอุดหนุนฉบบันี้ได้  
 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้ยินยอม 
               (..............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
                (.............................................................) 
 
 

ลงช่ือ............................................................พยาน 
               (........................................................ 
 
 


