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สัญญาเลขท่ี................../................... 
 

สัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  สัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่............ ..... เดือน ..................................... พ.ศ................. ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
โดย ......................................................................... อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ..................................................... ................................................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดอืน..................................พ.ศ.................... อายุ.............. ปี อยู่บ้านเลขที่....................  
หมู่ ......... ตรอก/ซอย..................................................ถนน ...................................... .................................... 
ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด................................. 
ตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ บิดาชื่อ .......................................................... ......... 
มารดาชื่อ.............................................. ...................................... ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
............................................................... สังกัด.............................................................................................  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้รับทุนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามค าสั่งอนุมัติให้ไปศึกษา หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ........................................... .................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
..............................................................................................................................................................................  

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ผู้รับทุนตกลงรับทุนจากผู้ให้ทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนการศึกษา” เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร...........................................
ในสาขา.......................................................................... คณะ............................................................................... 
มหาวิทยาลัย.....................................................................................ประเทศ........................................................ 

  ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะยินยอมอยู่ใน 
ความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
โดยจะประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
และของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับ  
การควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และหรือการใช้จ่ายเงินของผู้รับทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่
ผู้รับทุนลงนามในสัญญานี้ และที่ออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยผู้รับทุนตกลงยินยอมถือว่า ข้อบังคับ 
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ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และผู้รับทุนจะเชื่อฟังและปฏิบัติ  
ตามค าสั่งและค าตักเตือนของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  ข้อ 3  ผู้รับทุนต้องตั้งใจเรียนและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข้อ 4  ในระหว่างที่ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาตามสัญญานี้ต่อมาปรากฏว่าได้รับทุนการศึกษา
จากหน่วยงานอ่ืนอีก หรือขอสละสิทธิการรับทุนจากกองทุนผู้รับทุนจะแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทันที ทั้งนี้ผู้รับทุนยังคงมีภาระผูกพันตามที่สัญญาก าหนด และเมื่อยุติการศึกษา
แล้ว ไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาแล้วหรือไม่ หรือถูกเรียกตัวกลับ ต้องกลับมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ตามข้อ 5 
ข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแตก่รณี 

ข้อ 5  ในระหว่างที่ผู้ รับทุนได้รับทุนการศึกษาตามสัญญานี้  ถ้าผู้ รับทุนไม่ศึกษาวิชา 
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ดี  
หรือผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือกระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขแต่ละข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่กลับมาปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยตามข้อ 6 
หรือต้องออกจากราชการหรือออกจากงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างผูกพันกับมหาวิทยาลัยตามระเบียบ  
หรือประกาศของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือถูกยุติการศึกษาเนื่องจาก 
ผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่มีความก้าวหน้า หรือผู้รับทุนไม่ส่งรายงานผลการศึกษา/รายงานความก้าวหน้า 
ทางการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเท่ากับ
จ านวนทุนการศึกษาที่ได้รับไปกับใช้เงินอีกหนึ่งเท่าของจ านวนทุนการศึกษาดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ให้ทุนด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ครบก าหนด
ตามข้อ 6 หรือข้อ 7 แล้วแต่กรณี ผู้รับทุนต้องรับผิดชดใช้ทุนที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าว 
ในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนได้ปฏิบัติงานได้ชดใช้ไปบ้างแล้ว 

ข้อ 6  ในกรณีที่ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเรียกตัวกลับก่อนส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา 

ในกรณีที่ผู้รับทุนเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้
ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ยังไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ 
ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
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ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร เนื่องจากพ้นสภาพการศึกษา 
หรือขอยุติการศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้แล้ว และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนได้มีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ
ศึกษา โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเท่ากับ
จ านวนทุนการศึกษาท่ีได้รับไป 

ข้อ 8  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผู้รับทุนได้จัดให้............................. 
...................................................................................... .................เป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติตามพันธะ 
และความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้รับทุนด้วยแล้ว และในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่ง 
ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 
ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ
วันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ 
มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิเพิกถอนการให้ทุนการศึกษาตามสัญญานี้ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้รับทุนเป็น 
ผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้รับทุนศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้ให้สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

สัญญานี้ท าขึ้นไว้ 4 (สี่) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้  
1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้ค้ าประกัน 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้ให้ทุน ยึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 
      

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

 
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับทุน 

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

 
ลงชื่อ.................................. ........................พยาน  ลงชื่อ..........................................................พยาน 
     (...........................................................)                        (.....................................................)  
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ข้าพเจ้า........................................................ ... คู่สมรสของ ............................................ ....... 
ยินยอมให้ .............................................................. ...... ท าสัญญาฉบับนี้ได ้

 
ลงชื่อ................................... ...............................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

 

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะทีท่ าสัญญานี้ 

 
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับทุน 

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


