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เลขที่สัญญา.............../.................. 
 

สัญญารับทุน 
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................ .... พ.ศ. ..............ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม ต าแหน่ง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................
เกิดวันที่ ............เดือน ........................พ.ศ....................อายุ..................ปี ปฏิบัติงานเป็น......................................
ต าแหน่ง.......................................................................... ........อยู่บ้านเลขที่.................. ................................ 
ตรอก/ซอย...................................ถนน................................................ ต าบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์................................... ซี่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับทุน” คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1. “ทุน” ในสัญญาฉบับนี้ หมายถึง เงินที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ่ายให้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อ 

ในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเงินที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จ่ายให้  
ในหมวดเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  

 
ข้อ 2. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพ่ือศึกษาต่อในต่างประเทศ จากเงินรายได้คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร.............…......…………………………………….................. 
ณ สถาบัน/องค์กร/มหาวิทยาลัย...................................................... .....................ประเทศ...................................... 
มีก าหนด .............ปี ............เดือน ............วัน นับตั้งแต่ วันที่ ............... เดือน..........................พ.ศ. ........... .....
จนถึงวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ. ................  เป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

 
 ข้อ 3. ในระหว่างรับทุนตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่รับทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนยินยอมอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนจะต้องประพฤติและปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ค าสั่งของ
ผู้ให้ทุนที่ได้ก าหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาต่อในต่างประเทศ ตามสัญญานี้ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวัน
ท าสัญญานี้ และที่จะออกบังคับใช้ต่อไปภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
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ข้อ 4. ผู้รับทุนตระหนักว่าจะพยายามหาทุนอ่ืนๆ เพ่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระทุนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่ผู้ ให้ทุนก าหนด 
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาตามหลักสูตรโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง หรือเลิก
การศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา ตามสัญญานี้ รวมถึงหากผู้รับทุนได้รับเงินทุนจากแหล่งอ่ืน ทั้งเต็มจ านวนหรือ
บางส่วน ผู้รับทุนจะแจ้งเพื่อขอลดจ านวนเงินในการขอรับทุนหรือไม่ขอรับทุนต่อไป 
 

ข้อ 5. ผู้รับทุนแสดงหลักฐานการขอรับทุนอันเป็นเท็จต่อผู้ให้ทุน ผู้รับทุนยินยอมชดใช้จ านวนทุนที่รับไป
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุนโดยตรงโดยไม่มีเงื่อนไข 

 
 ข้อ 6. ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้รับทุนจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานในคณะสัตว -
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในก าหนด 30 (สามสิบวัน) นับจากวันสุดท้ายของการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ 

 
ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผู้รับทุนไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานใน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนตามจ านวนเงินที่ได้รับ พร้อมเงิน 
เป็นเบี้ยปรับ อีก 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้รับทุนได้กลับเข้าปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้เงินทุนที่รับไประหว่างศึกษา แต่ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาศึกษา 

 
 ข้อ 10. ในกรณีผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องชดใช้ทุนตามส่วนที ่
ได้รับทุนตามข้อ 8. 
 
 ข้อ 11. ในกรณีผู้รับทุนถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือผิดวินัย
ร้ายแรง จะต้องชดใช้ทุนพร้อมค่าปรับตามเงื่อนไขข้อ 8. โดยใช้เป็นสัดส่วนจ านวนเงินตามระยะเวลาที่ต้อง
ปฏิบัติงานตาม ข้อ 9. 
 

ข้อ 12. ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาในข้อ 6, 7, 8, 9, 10 หรือข้อ 11 ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะไม่ต้องรับผิดชอบ 
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ข้อ 13. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้ (ชื่อบุคคล) ......................... 

............................................ .......................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและรับผิดชอบตามสัญญานี้
ด้วยแล้ว และในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือล้มละลาย หรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 
ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่
ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 
ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิงดให้ทุน
แก่ผู้รับทุน  

สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว  จึง 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ  .............................................................................ผู้รบัทุน        

         (.......................................................................) 
 
 
 
ลงชื่อ  ………………....…………………………………………………ผู้ให้ทุน     

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 

                    (คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์) 
 
 
ลงชื่อ  ................................................................................พยาน  
            

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

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

ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้................................ ................................ท าสัญญา
ฉบับนี้ได ้

 
 

 

 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
 
 
        ลงชื่อ...............................................................................ผูร้ับทุน 
                (.........................................................................) 

ลงชื่อ  .........................................................................ผู้ให้ความยินยอม  
        (.......................................................................) 


