สัญญาเลขที่.......…....../25….........
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาตอ
จากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.บ.)
ประจําป..................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ..........................................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/ เขต......................
จังหวัด.................................................เมื่อวันที่ ...................เดือน..............................พ.ศ..………..…...........
ระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดย ……………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………….…... ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ (นาย, นาง, นางสาว)...........………………..............................................
เกิดเมื่อวันที่................เดือน..................................พ.ศ..................อายุ...............ป อยูบานเลขที่......................
หมูที่.................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.......…......…..............
โทรศัพท......................................................ชื่อคูสมรส....................................................................................
ปจจุบันปฏิบัติงานในหนวยงาน.....................................................…………………………….......................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง โดยมีขอตกลงกันตอไปนี้
ขอ 1 เพื่อประโยชนแหงสัญญานี้ ใหมีคําจํากัดความของถอยคําที่ปรากฏในสัญญาไวตอไปนี้
คําวา “ปฏิบัติงาน” ใหหมายความรวมถึง การปฏิบัติราชการ ดวย
คําวา “ทุน” ใหหมายความถึง ทุนสนับสนุนการศึกษาตอจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอ 2 ผูใหทุนตกลงใหทุน และผูรับทุนตกลงรับทุน ตามความตองการของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยผูรับทุนจะศึกษา ในสาขาวิชา……………………………………………ระดับ……..……
ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................................….........ประเทศ……..........................................
ขอ 3 ในระหวางที่ผูรับทุนรับทุนตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่รับทุนไปจนหมดแลว แตยัง
ไมสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผูรับทุน
จะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ไดกําหนด และสั่งการเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันที่ทําสัญญานี้
ผูรับทุนลงลายมือชื่อ..........................................................………คูสมรสผูรับทุนลงลายมือชื่อ............................................................

-2และที่จะออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอื่นๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ 4 ผูรับทุนจะตองตั้งใจศึกษา และเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาใหตรงตามที่
ผูใหทุนกําหนด โดยผูรับทุนจะตองศึกษาเต็มเวลาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลา
โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา เวนแตจะไดรับความ
เห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูใหทุน
การเปลี่ยนสาขาวิชา / วิชาเอก หรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษาเปนประการอื่นนอกจากที่ระบุ
ไวในขอ 2 ผูรับทุนจะตองไดรับอนุญาตจากผูใหทุนเปนลายลักษณอักษรกอน มิฉะนั้น ผูใหทุน
จะพิจารณางดใหทุนแกผูรับทุนในทันที
ขอ 5 ผูรับทุนตองรายงานผลการศึกษาใหผูใหทุนทราบภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต
วันที่ทราบผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามสัญญานี้
หากผูรับทุนไมรายงานผลการศึกษาตามวรรคแรก โดยไมมีเหตุอันควร ผูใหทุนอาจพิจารณา
งดใหทุนแกผูรับทุนในทันที และอาจสั่งใหยุติการศึกษาได
ขอ 6 ผูรับทุนจะตองเขาปฏิบัติงาน ณ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปนการ
ชดใชทุน เปนระยะเวลาดังนี้
(1) ผูรับทุนที่รับทุนสนับสนุนเต็มรูปแบบ จะตองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
ระยะเวลาที่รับทุน
(2) ผูรับทุนที่รับทุนสนับสนุนบางสวน จะตองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะ
เวลาที่รับทุน
(3) ผูรับทุนที่รับทุนกูยืม ไมคิดดอกเบี้ย จะตองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะ
เวลาที่รับทุน
(4) ผูรับทุนที่รับทุนชดเชยการศึกษา ซึ่งผูใหทุนจัดสรรใหบุคคลทั่วไปที่ไดรับปริญญาเอกใน
สาขาที่เปนความตองการของมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติงาน ณ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อชดเชยทุนสวนตัว หรือชดใชทุนใหกับหนวยงานเดิมของผูรับทุนจะตองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา
สองเทาของเวลาการศึกษาต่ําสุดที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษา
อนึ่ง ผูรับทุนที่เปนบุคคลทั่วไป จะตองเขามาปฏิบัติงาน ณ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับถัดจากวันสําเร็จการศึกษา
ผูรับทุนลงลายมือชื่อ..........................................................………คูสมรสผูรับทุนลงลายมือชื่อ............................................................

-3ขอ 7 ถาผูรับทุนไมยอมเขาปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาขอ 6 (1), (2), (3) หรือ (4) หรือผูรับทุน
ไมประพฤติ หรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือผูใหทุนสั่งงดใหทุนแกผูรับทุนเนื่องจาก
ความผิด หรือความบกพรองของผูรับทุน หรือผูใหทุนสั่งใหผูรับทุนยุติการศึกษาตามขอ 5 หรือผูรับทุนบอก
งดการรับทุน หรือผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนทั้งหมดที่ไดรับตามสัญญานี้คืนให
แกผูใหทุน พรอมทั้งชําระเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูใหทุนอีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ผูรับทุนจะตองชดใชคืน
ตามสัญญานี้ ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน หากผูรับทุนไมชําระภาย
ในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหา
ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน
ในกรณีผูรับทุนเปนผูที่ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยูแลว และ
ศึกษาไมสําเร็จ หรือถูกสั่งใหยุติ หรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผูใหทุนตามสัญญานี้ไมวาดวย
เหตุใด ถาผูใหทุนไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูรับทุนปฏิบัติงาน ณ หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปนระยะเวลาตาม ขอ 6 (1), (2), (3) หรือ (4) แทนการชดใชเงินตามวรรคหนึ่งก็ได
หากผูรับทุนปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือขอ 6 (1), (2), (3) หรือ (4)
ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนคืนพรอมทั้งชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินทุนใหแกผูใหทุนตามสัญญา
นี้ โดยใหลดจํานวนเงินลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูรับทุนปฏิบัติงานชดใชทุนไปบางแลว ภายในกําหนด
เวลาสามสิบวัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน หากผูรับทุนไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
หรือชําระไมครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิได
ชําระ นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน
ขอ 8 ผูรับทุนอาจไมตองรับผิดตามสัญญานี้ ในกรณีตอไปนี้
( 1 ) ตาย
( 2 ) เปนคนไรความสามารถ
( 3 ) ผูใหทุนพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตองรับผิด
ขอ 9 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญานี้ ถาผูรับทุนมีสัญญาลาศึกษาที่ทําไวกับ
ผูใหทุน ก็ใหปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษากอน เวนแตผูรับทุนที่ทําเฉพาะสัญญารับทุนนี้ ก็ให
ปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญารับทุนฉบับนี้
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-4ขอ 10 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับทุนไดให(ชื่อผูค้ําประกัน)...................
....................................................................................…………..............ซึ่งเปนผูที่ผูใหทุนเห็นสมควรมาทํา
สัญญาค้ําประกัน และในกรณีที่ผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูรับทุนตองยินยอมจะ
ปฏิบัติตามทุกประการ
ในกรณีผูค้ําประกันตาย หรือเปนคนไรความสามารถ หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
ในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมภายในสามสิบวัน นับตั้งแต
วันที่ผูค้ําประกันเดิมตาย หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหม
จะตองค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมทุกประการ และหากผูรับทุนไมปฏิบัติตาม ใหถือวาเปนการ
ปฏิบัติผิดสัญญานี้
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูรับทุนถือไวหนึ่ง
ฉบับ ผูใหทุนถือไวสองฉบับ
ลงชื่อ...........................................................................ผูใหทุน
(.........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................ผูรับทุน
(.........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................คูสมรสผูรับทุน
(.........................................................................) ใหความยินยอม
ลงชื่อ...........................................................................พยาน
(.........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................พยาน
(.........................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (โสด / คูสมรสตาย / หยา)ในขณะทําสัญญานี้
ลงชื่อ...........................................................................ผูรับทุน
(.........................................................................)

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่...........................................................
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ..................
ขาพเจา................................................................................................................อายุ.......................ป
อาชีพ...........................................................ตําแหนง..........................................ระดับ...................................
อัตราเงินเดือน..........................................บาท สังกัด......................................................................................
ตั้งบานเรือนอยูเลขที่...........................หมูที่............................ตรอก/ซอย........................................................
ถนน........................................................................................ตําบล/แขวง.......................................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................โทรศัพท..................................
ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังมีขอความตอไปนี้ คือ
ขอ 1 ตามที่...........................................................………....................................ไดรับทุนสนับสนุน
การศึกษาตอจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และไดทําสัญญาไวตอ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามสัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาตอโดยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอจากเงินกองทุน
พัฒนาบุคลากร ตามสัญญาเลขที่...................... ฉบับลงวันที่ ............เดือน...............................พ.ศ...............
นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดวยโดยตลอดแลว จึงขอทําสัญญาค้ําประกันให
ไวแกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาถา................................................................................................กระทําผิด
สัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในขอสัญญา
ดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการ ใหแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแจงตอขาพเจา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มิจําตองเรียกรองให
..............................................................................................ชําระหนี้กอนและขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้
ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่.........................................................................................................ไดรับอนุมัติจากทาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหขยายระยะเวลาอยูศึกษาตอ โดยไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอจากเงินกอง
ทุนพัฒนาบุคลากร หรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายระยะเวลาอยูศึกษาตอดังกลาวนั้น จะเปนการเปลี่ยน
แปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายระยะเวลาอยูศึกษาตอดัง
กลาวนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลง
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-6ยินยอมรับเปนผูค้ําประกัน.............................................…......................................ตอไปอีกตลอดระยะเวลา
ที่.................................................................................…..................ไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอดังกลาว
ดวย และถา.............................................................................................................................กระทําผิดสัญญา
ดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันในสัญญาดังกลาวใหแก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดแจง
ตอขาพเจา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มิจําตองเรียกรองให......................................................................
ชําระหนี้กอน และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้เต็มจํานวน
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมผูกพันตนรวมรับผิดชอบรวมกับ..................................
.................................................................ในฐานะลูกหนี้รวมกัน
ขอ 2 ขาพเจาสัญญาวาในกรณีที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการ
ชําระหนี้ใหแก.......................................................................................................................................
โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือ
ผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือจํานวนเงินในการ
ชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจาจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคา เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
ที่ดิน

โฉนดเลขที่........................-..................หนาสํารวจ...........................-............................
ระวาง........................-.................เนื้อที่................-..............ไร.............-............งาน...............-..........ตารางวา
อยูที่ตําบล/แขวง......................-....................อําเภอ/เขต...................-...................จังหวัด....................-...........
ราคาประมาณ.......................-..........................บาท (........................................-.........................................)
หลักทรัพยอื่น ๆ
ก. .........................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................
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-7ขอ 4 ขาพเจาจะไมจําหนาย จาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของขาพเจา
ตามที่ระบุไวใน ขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะได
รับความยินยอมเปนหนังสือจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางที่..................................................................
..................................................................................................................ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไปที่
ระบุไวในสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาตอจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดตามที่ใหไวนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ และขาพเจาไดอาน
และเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................คูสมรสผูค้ําประกัน
(...............................................................) ใหความยินยอม
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา ( เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา ) ในขณะทําสัญญานี้
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)

