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เลขท่ีสัญญา............................/................................. 

 
สัญญารับทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิแกบุคลากร 

จากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

  ทําท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ................ 

 

สัญญาฉบับนี้ ทํ าข้ึนระหวางคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยประธาน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร หรือ โดย.............................................................    

ผูรับมอบอํานาจจากประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ตามหนังสือมอบอํานาจ ฉบับลงวันท่ี..................เดือน......................พ.ศ.................ซ่ึงตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................   

เกิดวันท่ี ..............เดือน .......................พ.ศ.................อายุ.........................ป อยูบานเลขท่ี...................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................... ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.........................
จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย.................โทรศัพท......................ชื่อบิดา..................................................  

ชื่อมารดา...............................................................ซ่ีงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูรับทุน” คูสัญญาท้ังสองฝายได 
ตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิแกบุคลากรจากเงินกองทุน

พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามความตองการของ (หนวยงานตนสังกัด) ............... 
....................................................โดยผูรับทุนจะศึกษาระดับ………………….….............…… ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
….…………………………………………..………………ประเทศ.………………..………….. 
  

ขอ 2. ในระหวางรับทุนตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากท่ีรับทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิแกบุคลากร   
จากเงินกองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปจนหมดแลวแตยังไมสําเร็จ ผูรับทุน

ยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของผูใหทุน โดยผูรับทุนจะตองประพฤติและปฎิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือ คําสั่งของผูใหทุนท่ีไดกําหนดและสั่งการเก่ียวกับการศึกษา/การฝกอบรม/ดูงาน ตามสัญญานี้ท้ังท่ี
ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และท่ีจะออกบังคับใชตอไป ภายภาคหนาโดยเครงครัด และใหถือวา

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 

 ขอ 3. ผูรับทุนตระหนักวาจะพยายามหาทุนผูชวยสอนหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือจะชวยแบงเบาภาระทุนของ
คณะฯ  ตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาวิชาใหตรงตามท่ีผูใหทุนกําหนด เพ่ือใหสําเร็จ

การศึกษา ภายในกําหนดเวลาตามหลักสูตรโดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดท้ิง หรือเลิกการศึกษา            
กอนสําเร็จการศึกษา ตามสัญญานี้ รวมถึงหากผูรับทุนไดรับเงินทุนจากแหลงอ่ืน ท้ังเต็มจํานวนหรือบางสวน    
ผูรับทุนจะแจงเพ่ือขอลดจํานวนเงินในการขอรับทุนหรือไมขอรับทุนตอไป 
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 ขอ 4.  ผูรับทุนแสดงหลักฐานการขอรับทุนอันเปนเท็จตอผูใหทุน ผูรับทุนยินยอมชดใชจํานวนทุนท่ีรับไป
ท้ังหมดคืนใหแกผูใหทุนโดยตรงโดยไมมีเง่ือนไข 
 

 ขอ 5 . ผู รับทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผู รับ ทุนจะตองกลับเขาปฏิบั ติงานในคณะ              
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผูรับทุนจะตองไปรายงานตัวท่ีหนวยงานตนสังกัดภายในกําหนด 
30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 6. ในกรณีท่ีผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผูรับทุนจะตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานใน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในกําหนด 30 (สามสิบวัน) นับจากวันสุดทายของ      

การเรียนการสอนในภาคการศึกษาสุดทายท่ีไดลงทะเบียนเรียนไว 
 

ขอ 7. ในกรณีท่ีผูรับทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและผูรับทุน    
ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูรับทุนยินยอมชดใชทุนตาม

จํานวนเงินท่ีไดรับจากกองทุนฯ พรอมเงินเปนเบี้ยปรับใหแกกองทุนฯ อีก 2 เทาของเงินทุนท่ีไดรับจากกองทุนฯ 
 

ขอ 8. ในกรณีท่ีผูรับทุนการศึกษาตามหลักสูตร/ฝกอบรม/ดูงาน และไดกลับเขาปฏิบัติงานในคณะ     

สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูรับทุนไมตองชดใชเงินทุนท่ีรับไประหวางศึกษา แตผูรับทุน           
จะตองปฏิบัติราชการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเวลา 3 เทาของระยะเวลาศึกษา 
และปฏิบัติราชการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเวลา 2 เทา ของระยะเวลา

ฝกอบรม/ดูงาน 
 

 ขอ 9.  ในกรณีผูรับทุนกลับมาปฏิบัติราชการไมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองชดใชทุนตามสวน    
ท่ีไดรับทุนตาม ขอ 7. 
 

ขอ 10. ผูรับทุนไมตองรับผิดชอบตามสัญญาในขอ 5,6,7, หรือขอ 8 ในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ผูใหทุนไดพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันสมควรท่ีจะไมตองรับผิดชอบ 

 

ขอ 11. เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับทุนไดจัดให (ชื่อบุคคล) ......................... 
...................................................ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและรับผิดชอบตามสัญญานี้ดวยแลว และในกรณีท่ี

ผูคํ้าประกันตายหรือลมละลาย หรือผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูรับทุนจะตองจัดใหมี        
ผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันถึงแก
ความตายหรือลมละลาย หรือวันท่ีผูรับทุนไดรับแจงจากผูใหทุนใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถาผูรับทุนไมจัด

ใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูใหทุนมีสิทธิงดใหทุนแกผูรับทุน 
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สัญญานี้ ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว             

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว .....................................................อยูบานเลขท่ี.................ตรอก/ซอย.......................... 
ถนน...............................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................      
จังหวัด..............................................โทรศัพท......................................................ซ่ึงเปนสามี/ภรรยา/ผูแทน      
โดยชอบธรรมของ.............................................................ผูรับทุนยินยอมให.............................................................
ผูรับทุนตามสัญญาฉบับนี้ได 
 
 

 

 
 
    

   
 
 

 
 
 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูรับทุน 

                         (.............................................................) 
 
 

 

ลงชื่อ  .........................................................................ผูรับทุน 
           

          (.......................................................................) 
 
ลงชื่อ  .........................................................................ผูใหทุน 
           

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

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

          (.......................................................................) 

ลงชื่อ  .........................................................................ผูใหความยินยอม 
           

          (.......................................................................) 
 
ลงชื่อ  .........................................................................ผูใหทุน 
           

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

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

          (.......................................................................) 
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เลขท่ีสัญญา...................../.................. 
 

สัญญาค้ําประกัน 
  

ทําท่ี คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
       วันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ..................... 

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................เกิดวันท่ี................           
เดือน.............................. พ.ศ.............................อายุ.............................ป  อยูบานเลขท่ี..............................    
ตรอก/ซอย........................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย.......................
โทรศัพท.................................. อาชีพ..........................................................เก่ียวของกับผูรับทุนโดยเปน  บิดา 
 มารดา   พ่ี/นอง ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวตอ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอ 1. ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้     
จะเรียกวา ผูรับทุนไดทําสัญญารับทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิแกบุคลากรจากเงินกองทุนพัฒนาคณะ           
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามสัญญาเลขท่ี ……........../.................ลงวันท่ี.................                 
เดือน.............................พ.ศ.....................นั้น ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีแลว 
ขาพเจายอมผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูรับทุนอยางไมมีขีดจํากัดตอ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร 
โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะลูกหนี้รวมกับกับผูรับทุน กลาวคือ ถาผูรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอใด     
ขอหนึ่งดวยประการใดๆ ก็ตาม จะตองชดใชเงินหรือคาเสียหายตามสัญญาดังกลาวใหแกคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวนั้นท้ังสิ้นทุกประการใหแกคณะ          
สัตวแพทยศาสตรทันที โดยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมิจําตองเรียกรองใหผูรับทุนชําระ
หนี้กอนและขาพเจาจะรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 
 ขอ 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ีผูรับทุน ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไข       
ในสัญญาดังกลาว 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
                               ....................................................ผูคํ้าประกัน 
                           (...................................................)                          
 

....................................................คูสมรสใหความยินยอม 
                             (...................................................)                         
 
         ....................................................พยาน 
                               (...................................................) 
 

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

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูคํ้าประกัน 
                    (.............................................................) 
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แบบรับรองการค้ําประกัน 
 

ท่ีอยู................................................ 
....................................................... 

....................................................... 
 

วันท่ี...................เดือน........................พ.ศ............................. 

 
เรื่อง  ขอรับรองการคํ้าประกัน 
 
เรียน  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  
 
 ขาพเจา (1)............................................................เก่ียวของเปน       บิดา       มารดา       พ่ี        นอง 
ของผูรับทุน  ขอรับเปนผูคํ้าประกันให (2).................................................................เนือ่งจากขาพเจาไมสามารถมา
ลงนามตอหนาเจาหนาท่ี ณ หนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร จึงขอใชเอกสารนี้
เปนหลักฐานรับรองวา ขาพเจาเปนผูคํ้าประกันให(2) ........................................................................................ 
จริงตามท่ีไดลงชื่อไวในสัญญา และขาพเจาไดรับทราบภาระผูกพันตามสัญญาดังกลาวแลว 

 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

                         (....................................................................) 

 
 
 

คําอธิบาย 
(1) ระบุชื่อ-นามสกุลผูคํ้าประกัน 
(2) ระบุชื่อ-นามสกุลผูรับทุน 

 
 


