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ช่ือ/เรื่อง : โครงการทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม ่ แก้ไขครั้งท่ี  - วันท่ีใช้ : 2 ก.ค.2562 รหัสเอกสาร M-HRD-TP-01 

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำสัญญำรับทุน 
 

  รำยกำรเอกสำร และค ำแนะน ำ 
 
ชื่อผู้รับทุน.................................................................................................................................................. 
 

รำยกำรเอกสำร คณะฯ 
ท ำสัญญำ 

ครบ 
ถ้วน 

หมำยเหต ุ

1. สัญญารับทุน /  F-HRD-TP-02 

2. สัญญาค้้าประกัน /  F-HRD-TP-03 

3. แบบรับรองการท้าสัญญาค้้าประกัน /  F-HRD-TP-04 

4. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน /   

5. ส้าเนาทะเบียนบ้าน /   

6. ผู้รับทุน - เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) / *   

7. ผู้ค้้าประกัน - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/ส้าเนาทะเบียนบ้าน  /   

8. ผู้ค้้าประกัน - เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) / *   

9. ผู้ค้้าประกัน - หนังสือรับรองการท้างานที่ระบุต้าแหน่งและเงินเดือน 
(กรณีเป็นพ่ีหรือน้องรวมมารดาเดียวกัน หรือผู้สืบสายโลหิต) 

/ *   

10. ส้าเนาประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับทุน 
โครงการฯ 

/   ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี 
นับจากวันท่ีประกาศฯ 

11. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา  /  - ล้าดับทีส่าขาตามประกาศ
คณะฯ ................................... 

- ช่ือสาขา ................................ 
.................................................. 
.................................................. 

12. ผลการตรวจรับรองสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยาจากแพทย์
และโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนด 

/   

13. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายจนจบหลักสูตร    

13.1 เอกสารที่ผู้รับทุนประมาณการเป็นเงินบาท /  F-HRD-TP-05 

13.2 เอกสารจากสถานศึกษา (ถ้ามี) / *   

13.3 งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนฯ ของส้านักงาน ก.พ. /  เอกสารของส้านักงาน ก.พ. 

14. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 

/  เอกสารของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ วันท่ี
............................... 

 
.....................................................ลงชื่อผู้ตรวจเอกสาร 

..................................................................วัน/เดือน/ปี 

 
หมำยเหตุ  * หมำยถึง ถ้ำมีเอกสำรให้แนบมำด้วย 
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  ค ำแนะน ำ 

 
1. เมื่อผู้รับทุนได้รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพ่ือจัดท้าสัญญารับทุนและ

สัญญาค้้าประกัน ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานแผนและ
ประกันคุณภาพ ส้านักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน  
 

2. จัดท้าสัญญารับทุนและสัญญาค้้าประกัน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และคู่ฉบับ 1 ชุด) กรอกข้อความให้ครบถ้วน
และชัดเจน และติดอากรแสตมป์ที่สัญญาทั้ง 2 ชุด โดยต้นฉบับติดอากร 10 บาท และคู่ฉบับติดอากร 
ฉบับละ 5 บาท 
 

3. ผู้ค้้าประกันจะต้องเป็น  
(1) บิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษา โดยผู้ค้้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท้าสัญญา 

ค้้าประกัน หรือในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้้าประกันตามข้อ (1) ได้ ผู้ค้้าประกันจะต้องเป็น (2) 
(2) พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไปศึกษา โดยผู้ค้้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ 

ในการท้าสัญญาค้้าประกัน หรือในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้้าประกันตามข้อ (1) และ (2) ได้  
ผู้ค้้าประกันจะต้องเป็น (3) 

(3) ผู้สืบสายโลหิต โดยผู้ค้้าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการท้าสัญญาค้้าประกัน หรือในกรณีไม่
สามารถจัดหาผู้ค้้าประกันตามข้อ (1) (2) และ (3) ได้ให้ (4) 

(4) คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่ ง เป็นคู่สัญญาของผู้ที่จะไปศึกษา 
ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ที่จะไป
ศึกษาไม่มีบุคคลตามข้อ (1) (2) และ (3) ที่จะมาท้าสัญญาค้้าประกัน และผู้ที่จะไปศึกษามีศักยภาพ
สูงยิ่งในการศึกษา ก็ให้ผู้ที่จะไปศึกษาท้าสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้้าประกันได้ 
 

4. กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ผู้ค้้าประกันคือมารดาเท่านั้น เว้นแต่ถ้าบิดาจดทะเบียนรับรอง
บุตร บิดาสามารถท้าสัญญาค้้าประกันได้  

 
5. กรณีเป็นพ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือผู้สืบสายโลหิต ต้อง มีหนังสือรับรองการท้างานจาก

หน่วยงานที่มีการระบุต้าแหน่งและเงินเดือน 
 

6. ในการท้าสัญญาห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บั นทึกไว้แล้วให้ใช้วิธี 
ขีดฆ่าหรือตกเติม และลงลายมือชื่อก้ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

 
7. ห้ามใช้ค้าย่อในสัญญา เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้ค้าว่า คณะสัตว-

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้ามใช้ สพ.มก. เป็นต้น 
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8. ผู้รับทุนต้องมีเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมสัญญำรับทุน ดังนี้ (เอกสารที่เป็นส้าเนาให้รับรองส้าเนา

ถูกต้อง ทุกหน้า ทุกฉบับ) 
8.1 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  
8.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
8.3 เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส (ทั้งของผู้รับทุนและคู่สมรส) 

8.3.1 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ 
8.3.2 ส้าเนาใบส้าคัญการหย่า หรือ 
8.3.3 ส้าเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส 
 

9. ผู้ค้้าประกันต้องมีเอกสารหลักฐานที่แนบมาพร้อมสัญญำค้ ำประกัน ดังนี้ (เอกสารที่เป็นส้าเนาให้รับรอง
ส้าเนาถูกต้อง ทุกหน้า ทุกฉบับ) 

9.1 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  
9.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
9.3 เอกสารเกี่ยวกับสถานภาพการสมรส (ทั้งของผู้ค้้าประกันรวมถึงคู่สมรส) 

9.3.1 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ 
9.3.2 ส้าเนาใบส้าคัญการหย่า หรือ 
9.3.3 ส้าเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส 

9.4 หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานที่มีการระบุต้าแหน่งและเงินเดือน (กรณีผู้ค้้าประกัน
เป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือผู้สืบสายโลหิต) 

 
 
 

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานแผนและประกันคุณภาพ 
ส้านักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทร. 0-2797-1900 ต่อ 1304-1305, 1314 
 
 

   
 


