
 

 

 

สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

 สัญญาท าที่........................................................................  
 วันที่………………เดือน………………………..พ.ศ…………………. 

โดยที่ รั ฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณจ านวนหนึ่ งส าหรับ เป็น เงินทุนรั ฐบาลให้แก่  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้เกิดความรู้ ความช านาญ
งาน และให้กลับมารับราชการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติสืบไป  และเป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผล 
สมความมุ่งหมายดังกล่าว รวมทั้งให้มีอ านาจจัดท าสัญญาการรับทุน  และสัญญาค้ าประกันการรับทุนผูกพันกับ
ผู้ได้รับทุนและผู้ค้ าประกัน อีกทั้งมีอ านาจจัดการในเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชา 
ในต่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ ก.พ. ก าหนดให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและ
ควบคุมดูแลจัดการศึกษาส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อความที่ระบุไว้ในสัญญานี้  ในการนี้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอมอบอ านาจให้………………………………………………………………ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับสัญญา" 

 โดยที่ "ผู้รับสัญญา" เป็นผู้มีอ านาจในการจัดท าสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ าประกันการรับทุน
ผูกพันกับผู้ได้รับทุนและผู้ค้ าประกัน 

 และโดยที่…………………………………………เกิดเมื่อวันที่…………เดือน………………….พ.ศ…………….
อ า ยุ ………………ปี  อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ………………..ห มู่ ที่ …………ต า บ ล ………………….อ า เ ภ อ ………………….
จังหวัด………………………….รหัสไปรษณีย์………………….. ตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ 
บิดาชื่อ………………………………………………มารดาชื่อ…………………………………………….รับราชการ/ท างานในสังกัด 
....................................................................... ต าแหน่ง………………………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศ ตามเจตจ านงดังกล่าวข้างต้น  

สัญญาเลขท่ี……………………..    
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 คู่สัญญาจึงตกลงท าสัญญาตามข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. เพ่ือประโยชน์แห่งสัญญานี้ให้มีค าจ ากัดความของถ้อยค าที่ปรากฏในสัญญาไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ค าว่า "ศึกษา" ให้หมายความรวมถึง การฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาวิจัยและอบรม 
วิจัย ตามโครงการที่ก าหนด 
 1.2 ค าว่า "รับราชการ" ให้หมายความรวมถึง การท างานในรัฐวิสาหกิจหรือการท างานใน
หน่วยงานในก ากับของรัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานอันมี
กฎหมายก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของส านักงานดังกล่าวด้วย 
 1.3 ค าว่า "ส่วนราชการ" ให้หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานในก ากับของ 
  รัฐด้วย 

1.4 ค าว่า "ก.พ." ให้หมายความถึง คณะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
นักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ 

 ข้อ 2. ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่…………………………………………………………เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ  
ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่ ก .พ. 
ก าหนดจากผู้รับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ทุนรัฐบาล" เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาท่ี ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนด 

 ข้อ 4.  ในกรณีที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจัดให้ผู้ให้สัญญาศึกษาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมใน
ประเทศไทย ก่อนเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ผู้ให้สัญญาต้องเข้าศึกษาและจะตั้งใจ และเพียรพยายาม
ศึกษาอย่างดีที่สุด เงินที่ใช้จ่ายในข้อนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนรัฐบาล ตามข้อ 6. 

 ข้อ 5. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้อง
อยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของ ก.พ. และ
ของผู้รับสัญญาที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติและหรือการใช้จ่ายเงินของ
นักเรียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้นๆ จะได้ออกใช้บังคับก่อนหรือหลังวันที่ลง
นามในสัญญานี้ และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ นอกจากนั้น
ผู้ให้สัญญาจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าตักเตือนของผู้ที่  ก.พ. มอบหมายให้ ควบคุมดูแลนักเรียน
ในต่างประเทศด้วย 
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 ข้อ 6. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ถ้าผู้ให้สัญญาสละสิทธิการรับทุนรัฐบาล
ก็ดี หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดก็ดี หรือถ้าผู้ให้สัญญาฝ่าฝืน
สัญญาข้อ 4. หรือข้อ 15 วรรคสองจน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งงดให้ทุน หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนรัฐบาล 
ก็ดี ผู้ให้สัญญาต้องชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุนรัฐบาล
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที 
 ข้อ 7. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้อง
ตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก .พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนด โดย
จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบของ ก.พ. หรือผู้รับสัญญา 

 ข้อ 8. ถ้าผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 5. ข้อ 7. ในประการหนึ่งประการใด 
ผู้ให้สัญญายินยอมที่จะรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ว่าด้วยการควบคุมการศึกษา
และความประพฤติของนักเรียนในต่างประเทศ 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 7. โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้า หรืออยู่ศึกษา
ในสถานศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการ
ใด ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุน
รัฐบาล ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที 

 ข้อ 9. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้  หากผู้ให้
สัญญาได้รับโทษให้กลับประเทศไทย หรือ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่มีทางที่จะส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาก าหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้คงอยู่ศึกษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก.พ. หรือผู้รับ
สัญญา มีอ านาจสั่งให้ผู้ให้สัญญายุติหรือเลิกการศึกษาและหรือสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ ก.พ. 
หรือผู้รับสัญญาจะสั่งงดให้ทุนรัฐบาลเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจาก
วันที่สั่งดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้ 

 ข้อ 10. เมื่อ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการในส่วนราชการเมื่อใด   
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ. หรือส่วนราชการนั้นๆ ก าหนดให้แล้ว ผู้ให้สัญญาต้องเข้ารับราชการในส่วน
ราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้และจะรับราชการอยู่ต่อไปอีกในส่วนราชการนั้น  และหรือส่วน
ราชการอ่ืนที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
รัฐบาลตามสัญญานี้  หรือระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพ่ิมจากทางราชการในระหว่างศึกษา
วิชาในต่างประเทศตามสัญญานี้ ทั้งนี ้สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน 
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 ข้อ 11. ถ้าผู้ให้สัญญาไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก .พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดก็ดี หรือไม่
ยอมเข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้ก็ดี หรือผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่
ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาสั่งให้กลับประเทศไทยก็ดี ผู้ให้สัญญา 
ต้องรับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุนรัฐบาลดังกล่าว
ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันที 

 ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 10. แห่งสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้อง
รับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทัน ที โดยลดลงตามส่วน
จ านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง
จะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้พ้นความรับผิด 

ถ้าการที่ผู้ให้สัญญาไม่เข้ารับราชการ หรือออกจากราชการก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรค
แรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เพราะเจ็บป่วย และ ก.พ. ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ แล้วให้ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรค
สองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าในระหว่างเวลาสามปี นับแต่วันที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้เข้ารับราชการ 
หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาไปท างานในบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอ่ืนสูงกว่าเงินเดือนที่ผู้ให้
สัญญาได้รับจากส่วนราชการ ผู้ให้สัญญายังต้องรับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลและเบี้ยปรับตามท่ีกล่าวในวรรคแรกหรือ
วรรคสองแล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. ผู้รับสัญญา และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลอันสมควรให้พ้นความรับผิด 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด  จน ก.พ.  
หรือ ผู้รับสัญญาสั่งให้กลับประเทศไทยนั้น ถ้าผู้ให้สัญญาได้เข้ารับราชการในส่วนราชการตามที่ ก.พ. หรือผู้รับ
สัญญาก าหนดให้แล้ว ให้ถือว่าผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดดังกล่าวในวรรคแรก 

 ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีหนี้สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษา
หรือไม่ก็ตาม และทั้งระหว่างก าลังศึกษาหรือระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศโดยต่อเนื่องกับเวลาขณะศึกษา   
รวมทั้งระหว่างที่เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นเป็นการจ าเป็นหรือสมควรที่จะออกเงิน
ทดรองจ่ายเพ่ือช าระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดแก่บุคคลภายนอกแทน ผู้ให้สัญญาต้องตกลงยินยอมให้
ผู้รับสัญญาออกเงินทดรองจ่ายเพ่ือการดังกล่าวไปก่อนได้แม้จะมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าเงิน
จ านวนที่ผู้รับสัญญาได้ออกทดรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้ให้สัญญามีต่อผู้รับสัญญา ซึ่งจะต้องชดใช้
ให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเม่ือได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา 
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 ข้อ 13. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจาก ก.พ. และส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาให้อยู่
ศึกษาวิชาในต่างประเทศต่อไป ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนตามระยะเวลาที่ ก .พ. และส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับ
สัญญาก าหนด การได้รับอนุมัติดังกล่าวไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ให้สัญญา โดยผู้ให้สัญญายังคงมี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับผู้รับสัญญาทั้งปวง รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรับทุนก็ดี  
การอยู่ในความดูแลของ ก.พ. และส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญา ก็ดี การไม่เดินทางกลับ การเข้ารับราชการ
หรือปฏิบัติงานและจ านวนเวลาที่จะต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ก็ดี การชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับเมื่อ
ผู้ให้สัญญาไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือรับราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบถ้วนก็ดี และการทดลอง
จ่ายเงินเพ่ือช าระหนี้สินแทนผู้ให้สัญญาก็ดี ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมรับผิดชอบและปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการดังเดิม ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาอยู่ศึกษาวิชาในต่างประเทศต่อ
ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนดังกล่าวนี้ ส านักงาน ก .พ. หรือผู้รับสัญญาไม่ต้องจ่ายเงินทุนให้แก่   ผู้ให้สัญญา  
แต่ถ้าส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญา ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้สัญญาไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่ากรณีใด 
ผู้ให้สัญญายินยอมให้ถือว่าเงินนั้นเป็นเงินทุนที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญา ตามสัญญานี้ทุก
ประการ และในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาวิชาในต่างประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนนี้ หาก ก .พ. และ 
ส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะเรียกหรือสั่งให้ผู้ ให้สัญญายุติการศึกษา 
และหรือเดินทางกลับประเทศไทยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก.พ. และส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญามีอ านาจสั่งให้
ผู้ให้สัญญายุติหรือเลิกการศึกษา และให้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่กรณีก็ได้ และเมื่อ ก.พ. และส านักงาน 
ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้ผู้ให้สัญญารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดของรัฐ
เมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ผู้รับสัญญาหรือหน่วยงานของรัฐก าหนดให้แล้ว ผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติ
ตามค าสั่งของ ก.พ. และส านักงาน ก.พ. หรือผู้รับสัญญาทุกประการ 

 ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินจากผู้รับสัญญา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการใดๆ หรือผู้รับสัญญา
ได้ออกเงินทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใดๆ อันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเป็นทุนรัฐบาลตามสัญญา
นี้ ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจ านวนที่ได้รับไป หรือที่ผู้รับสัญญาได้ออกทดรองจ่ายไปแล้วดังกล่าว
เป็นหนี้สินที่ผู้ให้สัญญามีต่อผู้รับสัญญา ซึ่งผู้ให้สัญญาจะชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับ
สัญญา 
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 ข้อ 15. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้  ผู้ให้สัญญาต้องจัดหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซึ่งผู้รับสัญญาเห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกันภายในเวลาที่ผู้รับสัญญาก าหนด 
และในการที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรจะให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน  

 ในกรณีผู้ค้ าประกันตาย  หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกัน  
ตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตาย 
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ  และ
หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้ต่อหน้าพยานเป็น
ส าคัญ 

  ลงนาม..........................................................ผู้รับสัญญา 
                (…………………………………………………) 

  ลงนาม..........................................................ผู้ให้สัญญา 
               (………………………………………………….) 

  ลงนาม...........................................................พยาน 
                (………………………………………………….) 

  ลงนาม...........................................................พยาน 
                 (…………………………………………………) 

 

 



 
 

สัญญาเลขท่ี…………………………….. 

สัญญาค ้าประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

 ท าท่ี……………………………………………………………………… 

                                                           วันที่……………………เดือน……………………….พ.ศ…..………  

  ข้าพ เจ้า……………………………………….อายุ………….ปี  อยู่บ้ าน เลขที่……………หมู่ที่…………. 

ต าบล……………….อ าเภอ……………..จังหวัด…………….รหัสไปรษณีย์…………….อาชีพ………………….ดังปรากฏตาม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว เจ้าหน้ าที่ ของรัฐแนบท้ ายสัญญานี้    คู่ สมรสชื่ อ

..………………………………………….…..ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดย…………………………….………………………..ผู้รับมอบอ านาจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อไป

ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ คือ 

  ข้อ 1. ตามที่…………………………………….ได้ท าสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี) เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา โดยหนังสือสัญญาเลขที่…………………. 

ลงวันที่……………..เดือน………………….พ.ศ……………….. นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวนี้

แล้ว จึงท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาว่าถ้า………………………………….ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

ด้วยประการใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุ

ไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา โดยผู้รับสัญญา 

มิจ าต้องเรียกร้องให…้…………………………………………..ช าระหนี้ก่อน 

 ในกรณีที่………………………………………ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ

ด้วยทุนรัฐบาล แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา สถานศึกษา 

หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็น 

ผู้ค้ าประกัน……………………………………ต่อไปตลอดระยะเวลาที่……………………………………ได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา

ต่อด้วยทุนรัฐบาล และถ้า………………………………………………..ผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วย

ประการใดๆ ก็ดี และจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้

สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นทุกประการทันทีที่ได้รับแจ้งเป็น

หนังสือจากผู้รับสัญญา  
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ภายในวงเงินค้ าประกัน     

บาท (    ) กับจ านวน      

(     ) โดยผู้รับสัญญามิจ าต้อง

เรียกร้องให้..................................................................ช าระหนี้ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่า

จะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคสี่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ

ดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

 ผู้รับสัญญา จะเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะ

ไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าท่ีจะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ  

 ข้ อ  2. ใน ก ร ณี ที่ ผู้ รั บ สั ญ ญ า  ผ่ อ น เว ล า ห รื อ ผ่ อ น จ า น ว น เงิ น ใน ก า ร ช า ร ะ ห นี้ 

ให้แก่………………………………………………ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลง

ยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการผ่อน

เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นทุกครั้ง และยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ

ช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้าตามสัญญานี้ และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกัน

ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพัน 

ใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้ 

 ที่ดิน 
 ก . โฉ น ด เล ข ที่ ..........................ห น้ า ส า ร ว จ ................................ร ะ ว า ง ...........................  
เนื้อท่ี..................................ไร่..........................................งาน....................................…….……......ตารางวา 
อ ยู่ ที่ ต า บ ล /แ ข ว ง ......................................................อ า เภ อ /เข ต .......................................................... 
จังหวัด..............................................  ราคาประมาณ....................................................................... บาท 
 ข. โฉนดเลขที.่.........................หน้าส ารวจ................................ระวาง...................................... 
เนื้อท่ี.......................................ไร่..........................................งาน.................................................ตารางวา 
อยู่ที่ ต าบล/แขวง .....................................................อ าเภอ/เขต ..................................................................
จังหวัด..............................................  ราคาประมาณ....................................................................... บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ 

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

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

............................................................................................................................................................ ................. 
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ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า  จะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่

ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู่เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ

จากผู้รับสัญญาก่อน 

    ข้อ 5. ระยะเวลาในการก่อหนี้ที่ค้ าประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท าสัญญาการรับทุน

รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศ จนถึงวันที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงาน

ชดใช้ทุนครบถ้วนตามสัญญาแต่ไม่เกิน………………..ปี……………เดือน…………..วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาเริ่ม

ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อ

หน้าพยาน 

    ลงนาม..............................................................ผู้ค้ าประกัน 

                                                  (…………………………………………………….) 

    ลงนาม..............................................................พยาน 

                                                  (……………………………………………………..) 

    ลงนาม..............................................................พยาน 

                                                  (……………..……………………………………..) 

  ข้าพเจ้า…………………………………คู่สมรสของ………….………………....ได้ทราบข้อความในสัญญา 

ค้ าประกันแล้ว ยินยอมให้………………………………………ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได ้

    ลงนาม..............................................................ผู้ยินยอม 

                                                 (………………………………………………………) 

    ลงนาม..............................................................พยาน 

                                                  (…………………………….………………………..) 

    ลงนาม..............................................................พยาน 

             (………………………………………………………) 












