
 
สญัญารบัทุนอดุหนุนการศึกษา 

โครงการพฒันากาํลงัคนด้านวิทยาศาสตร ์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 

หลกัสตูรปริญญาเอกในประเทศ 

ปีการศึกษา............................................. 

 สญัญาฉบบันี
ทาํขึ
น ณ .................................... ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต ............................ จงัหวดั .............................  เมื�อวนัที�.....เดอืน.....................พ.ศ.............
ระหว่าง สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดย   .............................................................ผูร้บัมอบ
อํานาจจากเลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา ตามคําสั �งที� …..................... ซึ�งต่อไปในสญัญานี

เรยีกว่า “ผูใ้ห้ทุน” ฝา่ยหนึ�ง กบั นาย/นางสาว/นาง…………………………………..................…........... 
เลขบตัรประจําตวัประชาชน .................................เกดิเมื�อวนัที� ..…เดอืน ..………….…  พ.ศ ……… 
อาย ุ…… ปี อยูบ่า้นเลขที�………………ตรอก/ซอย ……...……… ถนน…………………………….…..… 
ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด ………………………… 
โทรศัพท์ …………………โทรศัพท์(มอืถือ) ……………………………… ซึ�งต่อไปในสญัญานี
เรยีกว่า 
“ผู้รบัทุน” อกีฝ่ายหนึ�งเนื�องจากผูร้บัทุนไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนิสตินักศกึษาในโครงการพฒันากําลงัคน
ดา้นวทิยาศาสตร ์(ทุนเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) หลกัสูตรปรญิญาเอก   ซึ�งต่อไปในสญัญานี
 
เรยีกว่า “โครงการ ”  

 คู่สญัญาทั 
งสองฝา่ยจงึไดต้กลงทาํสญัญากนัไวด้งัต่อไปนี
 
 ขอ้ 1 ผูใ้ห้ทุนตกลงใหทุ้นและผูร้บัทุนตกลงรบัทุนการศกึษาตามโครงการ โดยผู้รบัทุน   
จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปรญิญาเอก  สาขาวิชา............................... คณะ............................... 
มหาวทิยาลยั/สถาบนั................................................................................. ซึ�งต่อไปนี
ในสญัญานี
เรยีกว่า 

“สถาบนัอุดมศกึษาผูผ้ลติ” ตั 
งแต่วนัที�..... เดอืน................... พ.ศ............ ใหส้ําเรจ็ตามหลกัสูตรการศกึษา 
รายละเอยีดปรากฏตามหลกัสูตรการศกึษา เอกสารผนวก 1 แนบท้ายสญัญา โดยผูร้บัทุนยนิยอมปฏบิตัิ
ต าม เ งื� อนไขข้อผู กพันหรือข้อกํ าหนด ต่ าง  ๆ  ที� ร ะ บุ ไ ว้ ใ น เ งื� อนไขการ รับ ทุน ในโครงกา ร                          
ปีการศกึษา................. เอกสารผนวก 2  แนบทา้ยสญัญา  ทั 
งนี
  ในการรบัทุน ผูร้บัทุนจะรบัทุนเป็นรายปี
ตลอดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสูตรไม่เกนิ 3 (สาม) ปี ภายใต้เงื�อนไขว่าเมื�อผู้ใหทุ้นได้รบัการจดัสรร
เงนิงบประมาณ และสํานักงบประมาณไดอ้นุมตังิวดเงนิใหแ้ลว้ รวมทั 
งผูร้บัทุนมคุณสมบตัติามเงื�อนไขที�
โครงการกําหนดครบถว้น 
 ขอ้ 2 ในระหว่างเวลารบัทุนการศึกษาตามสญัญา หรอืภายหลงัจากที�ครบระยะเวลา   
ตามสญัญาแลว้แต่ยงัไมส่าํเรจ็การศกึษา และไดร้บัการอนุมตัใิหข้ยายเวลาจากผูใ้หทุ้น ผูร้บัทุนยนิยอมอยู่
ในความควบคุมดูแลของผูใ้หทุ้นและสถาบนัอุดมศกึษาผูผ้ลติ โดยผูร้บัทุนจะต้องประพฤต ิปฏบิตัติามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั �งของผู้ให้ทุนและสถาบันอุดมศึกษาผู้ผลิต ที�ได้กําหนดและสั �งการเกี�ยวกับ
การศกึษาตามสญัญานี
 ทั 
งที�ไดอ้อกบงัคบัอยูแ่ลว้ ดงัปรากฏเอกสารผนวก 3 แนบทา้ยสญัญา และที�จะ 
 

สญัญาเลขที�............................. 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

1 บาท 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5 x 2.5 ซม. 

- สัญญารับทุนระดบัปริญญาเอก  
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ออกขอ้บงัคบัต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครดั โดยในส่วนการขยายเวลาในการศกึษานั 
น ผู้รบัทุนจะ
ไมไ่ดร้บัทุนเพิ�มเตมิ  

 ผู้รบัทุนต้องตั 
งใจศึกษา และเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที�สุด เพื�อให้สําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรที�กําหนดตามข้อ 1 และจะไม่หลกีเลี�ยง ละเลย เพกิเฉย ทอดทิ
ง ยุติ หรอืเลิก
การศกึษาก่อนสําเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร เวน้แต่จะยุตหิรอืเลกิการศกึษาโดยความเหน็ชอบของผู้ให้
ทุน อนัเนื�องจากผลการศกึษาไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขการรบัทุน 

ขอ้ 3 กรณีผู้ให้ทุนเหน็สมควรงดให้ทุนการศกึษาตามหลกัสูตรนี
แก่ผู้รบัทุนไม่ว่าด้วย   
เหตุใดๆ กต็าม อนัมใิช่ความผดิของผู้รบัทุน ผู้รบัทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคนื ทั 
งนี
ผู้รบัทุนไม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายใดๆ จากผูใ้หทุ้นทั 
งสิ
น 

ขอ้ 4 ผูร้บัทุนจะพ้นสภาพเป็นนิสตินักศกึษาในโครงการ โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ภายใต้
เงื�อนไข ดงัต่อไปนี
 

  (1) ตาย 
  (2) ผูใ้หทุ้น หรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมาย หรอืสถาบนัอุดมศกึษาผูผ้ลติ พจิารณาแลว้

เห็นว่าผู้รบัทุนไม่สามารถศึกษาเล่าเรยีนต่อไปด้วยเหตุสุดวิสยั หรอืเจบ็ป่วยอย่างร้ายแรง หรอืพกิาร   
โดยกรณเีจบ็ปว่ยรา้ยแรง หรอืพกิาร ตอ้งไดร้บัหนงัสอืรบัรองจากแพทย ์

ขอ้ 5 ในระหว่างการศึกษา ผู้ร ับทุนจะพ้นสภาพเป็นนิสิตนักศึกษาในโครงการ        
และจะตอ้งชดใชเ้งนิทุนการศกึษาและเงนิอุดหนุนที�รบัไปทั 
งหมดใหแ้ก่ผูใ้หทุ้น ภายใตเ้งื�อนไขต่อไปนี
 

  (1) ลาออกจากโครงการก่อนสาํเรจ็การศกึษา 
  (2) มคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมกบัการเป็นนิสตินักศกึษาในโครงการ และผู้ให้

ทุนหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายพจิารณาใหพ้น้สภาพการเป็นนิสตินกัศกึษาทุน 
  (3) มผีลการศกึษาไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการรบัทุน ตามเอกสารผนวก 2 แนบท้าย

สญัญา  
  (4) ไม่เขา้ร่วมและหรอืไม่ผ่านกจิกรรมเสรมิตามที�ผูใ้หทุ้นและสถาบนัอุดมศกึษา

ผูผ้ลติกําหนด 
  (5) เปลี�ยนสาขาวชิาหรอืสถาบนัอุดมศกึษาผูผ้ลติ ก่อนไดร้บัอนุญาตจากผูใ้หทุ้น 
  (6) ไมส่าํเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษาปกตทิี�หลกัสตูรกําหนด  
  (7) (สมคัรทาํงานและเขา้ปฏบิตังิานในหน่วยงานใดๆ ระหว่างการศกึษา 

 ขอ้ 6 ในระหว่างรบัทุนโครงการ  ผู้รบัทุนจะต้องไม่สมคัรหรอืรบัทุนการศึกษาหรือ    
ทุนวจิยัจากที�อื�น หากตอ้งการสมคัรรบัทุนอื�น จะต้องลาออกจากโครงการ และต้องชดใชเ้งนิทุนการศกึษา
และเงนิอุดหนุนที�ได้รบัไปทั 
งหมดตั 
งแต่เข้าร่วมโครงการ  พร้อมเบี
ยปรบัจํานวน  1 (หนึ�ง) เท่าของเงนิ
ทุนการศึกษาและเงนิอุดหนุนที�ได้รบัทั 
งหมด ยกเว้นการสมคัรขอทุนเพื�อทําวจิยัในต่างประเทศที�ไม่มขี้อ
ผกูพนัหรอืเงื�อนไขใดๆ ทั 
งสิ
น ซึ�งต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูใ้หทุ้นก่อนการสมคัร และแจง้ผลการพจิารณา
ทุนดงักล่าวให้ผู้ให้ทุนทราบด้วย  โดยระหว่างการรบัทุนเพื�อทําวิจยัในต่างประเทศ ผู้ให้ทุนจะงดให้
ทุนการศกึษาและใหน้บัระยะเวลาที�รบัทุนเพื�อทาํวจิยัในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ�งของระยะเวลาตามสญัญา
นี
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ขอ้ 7 กรณีผูร้บัทุนไม่สําเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาที�โครงการกําหนด และขอขยายเวลา
ในการศึกษา ให้เป็นดุลยพนิิจของผู้ให้ทุนหรอืผู้ที�ได้รบัมอบหมาย โดยผู้รบัทุนจะไม่ได้รบัทุนเพิ�มเติม 
สาํหรบัระยะเวลาที�พน้กําหนดระยะเวลาของหลกัสตูรแลว้  

ขอ้ 8 ในกรณีที�ผู้รบัทุนสําเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอก และมคีุณสมบตัติามเงื�อนไข
ที�โครงการกําหนด  ผู้รบัทุนจะต้องปฏบิตังิานชดใชทุ้นในหน่วยงานของรฐัเป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลารบั
ทุนระดบัปรญิญาเอก  หรอืชดใช้เงนิทุนและเงนิอุดหนุนที�ได้รบัทั 
งหมดตั 
งแต่เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
พรอ้มเบี
ยปรบัจาํนวน 1 (หนึ�ง) เท่าของเงนิทุนการศกึษาและเงนิอุดหนุนที�ไดร้บัดงักล่าว 

  กรณีที�ผู้รบัทุนได้รบัทุนวจิยัในต่างประเทศของโครงการ ผู้รบัทุนมขีอ้ผูกพนัใน
การปฏบิตังิานชดใชทุ้นเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลารบัทุนวจิยัในต่างประเทศ เพิ�มเตมิจากระยะเวลาที�
ศกึษาภายในประเทศ 

  กรณีผู้ร ับทุนเป็นผู้ร ับทุนระดับปริญญาโท-เอก ต่อเนื� อง ให้นับระยะเวลา
ปฏบิตังิานชดใชทุ้นเท่ากบัระยะเวลาที�รบัทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอก รวมกนั 
หรอืชดใช้เงนิทุนและเงนิอุดหนุนที�ไดร้บัทั 
งหมดตั 
งแต่เขา้ศกึษาระดบัปรญิญาโท พรอ้มเบี
ยปรบัจาํนวน 1 
(หนึ�ง) เท่าของเงนิทุนการศกึษาและเงนิอุดหนุนที�ไดร้บัดงักล่าว 

ขอ้ 9 ผู้รบัทุนสามารถเลอืกปฏบิตัิงานในหน่วยงานของรฐั เพื�อปฏบิตัิงานชดใช้ทุนหลงั
สําเรจ็การศกึษา โดยให้แจง้ตําแหน่งและหน่วยงานที�จะปฏบิตังิานต่อผูใ้หทุ้น เพื�อพจิารณาให้ความเหน็ชอบ
ภายใน 6 (หก) เดอืน 
  หากพน้ระยะเวลา 6 (หก) เดอืนหลงัจากสําเรจ็การศกึษาแล้ว ผู้รบัทุนยงัไม่สามารถ
แจง้ตําแหน่งและหน่วยงานของรฐัที�จะปฏบิตังิานชดใชทุ้นต่อผูใ้หทุ้นได ้ผูร้บัทุนต้องแจง้ผู้ใหทุ้นทราบภายใน 
30 (สามสบิ) วนั เพื�อผูใ้หทุ้นกําหนดหน่วยงานของรฐัใหก้บัผูร้บัทุนไปปฏบิตังิานเพื�อชดใชทุ้น 

  หากผูใ้หทุ้นไม่สามารถกําหนดหน่วยงานใหก้บัผูร้บัทุนภายในระยะเวลา 12 (สบิสอง) 
เดอืน หลงัจากสําเรจ็การศกึษาแลว้ ผูร้บัทุนจะพน้จากขอ้ผูกพนัการชดใชทุ้นตามสญัญา แต่จะต้องปฏบิตังิาน
ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ตํ�ากว่า 5 (หา้) ปี และแจง้สถานภาพการประกอบอาชพีและ/หรอืการศกึษาต่อ
แก่ผูใ้หทุ้นเป็นประจาํทุกปี หรอืตามที�ผูใ้หทุ้นรอ้งขอ 

 ขอ้ 10 การชดใชเ้งนิทุนและเงนิอุดหนุนตามขอ้ 5, 6, 8  ผูร้บัทุนจะต้องชําระเงนิที�ไดร้บั
พรอ้มเบี
ยปรบัแก่ผูใ้หทุ้นใหค้รบถว้นภายในกําหนด 90 (เก้าสบิ) วนั นับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้เป็นหนังสอืจาก
ผู้ให้ทุน หากผู้รบัทุนไม่ชําระเงนิดงักล่าว หรอืชําระไม่ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ผู้รบัทุน
ยนิยอมให้คดิดอกเบี
ยจากเงนิที�ค้างชําระในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี นับแต่วนัที�ครบกําหนดชําระ
จนถงึวนัที�ผูร้บัทุนไดช้าํระหนี
เสรจ็สิ
นครบถว้นแลว้ 

   หากผู้รบัทุนปฏบิตัิงานชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดเวลาตามข้อ 8 ผู้รบัทุนต้องชดใช้
เงนิทุนคนืให้แก่ผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ�ง โดยใหล้ดจํานวนเงนิลงตามส่วนของระยะเวลาที�ผูร้บัทุนได้ปฏบิตังิาน
ชดใชทุ้นไปบ้างแล้ว พรอ้มทั 
งชําระเงนิเป็นเบี
ยปรบัเป็นจํานวนอกีหนึ�งเท่าของเงนิทุนที�ได้หกัส่วนลดลงตาม
ส่วนดงักล่าวขา้งต้นแลว้แต่กรณีใหแ้ก่ผูใ้หทุ้น ภายในกําหนดเวลา 90 (เก้าสบิ) วนันับจากวนัที�ได้รบัแจง้จาก
ผูใ้หทุ้น หากผูร้บัทุนไมช่ดใชเ้งนิภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว หรอืชดใชเ้งนิไมค่รบถว้นผูร้บัทุนจะตอ้ง 
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ชําระดอกเบี
ยระหว่างผดินัดในอตัรารอ้ยละ 15 (สบิห้า) ต่อปี ของจํานวนเงนิที�ยงัมไิด้ชําระนับแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวจนถงึวนัที�ไดช้าํระครบถว้น 

ขอ้ 11 ในระหว่างเวลาที�ผู้รบัทุนปฏบิตัิงานชดใช้ทุนตามข้อ 8  ถ้าผู้รบัทุนถูกลงโทษ    
ไล่ออกหรอืปลดออก หรอืใหอ้อกจากงาน อนัเนื�องมาจากผูร้บัทุนประพฤตผิดิวนิัยรา้ยแรง ผูร้บัทุนจะต้อง
ชดใชเ้งนิและเบี
ยปรบัใหแ้ก่ผูใ้หทุ้นเป็นจาํนวนเงนิตามส่วนเช่นเดยีวกบัขอ้ 10  

 ขอ้ 12 ผูร้บัทุนไมต่อ้งรบัผดิชอบตามสญัญา ในกรณต่ีอไปนี
 
(1) ตาย  
(2) ตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถตามคําสั �งศาล จติฟ ั �นเฟือน ไม่สมประกอบ เจบ็ป่วย

รา้ยแรง หรอืพกิาร โดยตอ้งไดร้บัหนงัสอืรบัรองจากแพทย ์
(3) ผู้ให้ทุนพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรให้ผู้รบัทุนไม่ต้องรบัผดิชอบ

ตามสญัญา 

  ขอ้ 13 เพื�อเป็นหลกัประกนัในการปฏบิตัติามสญัญานี
ผูร้บัทุนไดจ้ดัให ้(นาย/นาง/นางสาว) 
…………………………........................………. ซึ�งมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้รบัทุนโดยเป็น .................................
กบัผูร้บัทุนเป็นผูค้ํ
าประกนัการปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบของผูร้บัทุนตามสญัญานี
  

 ในกรณีผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รบัทุนเปลี�ยนผู้คํ
าประกัน หรอืผู้คํ
าประกนัตาย 
หรอืตกเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืถูกศาลมคีําสั �งใหพ้ทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืศาลมคีําสั �งให้ล้มละลาย  
ในระหว่างอายุการคํ
าประกนัตามสญัญานี
 ผูร้บัทุนจะจดัใหม้ผีูค้ํ
าประกนัรายใหม่ภายใน 30 (สามสบิ) วนั 
นบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจากผูใ้หทุ้น หรอืวนัที�ผูค้ํ
าประกนัเดมิตาย หรอืตกเป็นคนไรค้วามสามารถ 
หรอืถูกพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาดหรอืเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้แต่กรณี โดยผูค้ํ
าประกนัรายใหม่จะต้องคํ
าประกนั
ตามสญัญาคํ
าประกนัเดมิทุกประการ และหากผูร้บัทุนไมป่ฏบิตัติามใหถ้อืว่าเป็นการปฏบิตัผิดิสญัญานี
 

 ขอ้ 14 เอกสารแนบทา้ยสญัญาดงัต่อไปนี
ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ�งของสญัญานี
 
   14.1 ผนวก 1 หลกัสตูรการศกึษา จาํนวน..... (.....) หน้า    
   14.2 ผนวก 2 เงื�อนไขการรบัทุนโครงการพฒันากําลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ 

              รุน่ปีการศกึษา....... จาํนวน..... (.....) หน้า 
14.3 ผนวก 3 กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและคาํสั �งของผูใ้หทุ้น  

จาํนวน...... (.....) หน้า 
14.4 ผนวก 4  ................................................................ 

       ฯลฯ  

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที�ข ัดแย้งกับข้อความในสัญญานี
  ให้ใช้ข้อความ            
ในสญัญานี
บงัคบั และกรณีที�เอกสารแนบท้ายสญัญาขดักนัเอง ผู้รบัทุนจะต้องปฏบิตัติามคําวนิิจฉัยของ
ผูใ้หทุ้น คาํวนิิจฉยัดงักล่าวใหถ้อืเป็นที�สิ
นสุด  

สญัญานี
ทําขึ
นสองฉบบัมขีอ้ความเป็นอย่างเดยีวกนั คู่สญัญาได้อ่านและเขา้ใจขอ้ความ
ในสญัญานี
โดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน และเกบ็ไวฝ้า่ยละฉบบั 
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   ลงชื�อ …………………………………………   ผูใ้หทุ้น 
(…………..……………….…..………) 

   ลงชื�อ …………………………………………   ผูร้บัทุน 
(…………..……………….…..………) 

ลงชื�อ………………..………………………...   พยาน 
        (……………….…………….………...) 

ลงชื�อ…………………………………………    พยาน 
        (……………………………....…...….) 
 

  ขา้พเจา้.................................. บตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�.................................... 
เกี�ยวขอ้งกบัผูร้บัทุนในฐานะ.............................. ขอใหค้วามยนิยอมแก่ผูร้บัทุนในการเขา้ทําสญัญาฉบบันี

เพื�อใหม้ผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

 

                              ลงชื�อ..........................................................     ผูใ้หค้วามยนิยอม 
                                       (.......................................................) 

 

 


