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สัญญาเลขที่..............................
สัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทาที่ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .....................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณบดีคณะ
มนุ ษยศาสตร์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษา” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย,
นาง, นางสาว)...........................................................  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่ง..............................................สังกัด........................................เกิดวันที่..............
เดือน........................ พ.ศ. ............... อายุ ............... ปี อยู่บ้ านเลขที่ ...............ตรอก/ซอย................................
ถนน............................ ตาบล/แขวง ........................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..........................
รหัสไปรษณีย์ ........................ โทรศัพท์ .................................... ชื่อบิดา ............................................................
ชื่อมารดา ................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญ ญานี้เรียกว่า “ผู้รับ เงินสนับสนุน
การศึกษา” คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในระหว่างรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่รับเงินสนับสนุน
การศึกษาไปจนหมดแล้วแต่ยังไม่สาเร็จ ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษายินยอมอยู่ในความควบคุม ดูแลของผู้ให้
เงินสนับสนุนการศึกษา จะต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของ
ผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษาที่ได้กาหนดและสั่งการ เกี่ยวกับการศึกษา ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ได้ออกข้อบังคับอยู่
แล้ วในวัน ท าสั ญ ญานี้ และที่ จะออกใช้บั งคับ ต่อไปภายหน้ าโดยเคร่งครัด และให้ ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือคาสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 2 ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษา
วิชาให้ตรงตามที่ผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษากาหนดโดยผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษา เพื่อให้สาเร็จการศึกษา
ภายในกาหนดเวลาตามหลักสูตร โดยไม่ห ลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง หรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จ
การศึกษา ตามสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษา
ข้อ 3 ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาแสดหลักฐานการขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาอันเป็นเท็จ
ต่อผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษา ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษายินยอมชดใช้จานวนเงินสนับสนุนการศึกษาที่รับไป
ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 4 การรายงานตัวกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน กรณีสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.1 กรณี ผู้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาในเวลาราชการ เมื่ อ ผู้ รั บ เงิน สนั บ สนุ น
การศึกษาส าเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ตรแล้ ว ผู้ รับเงิน สนับสนุ นการศึกษาจะต้องกลับ เข้ารับ ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจะต้องไปรายงาน
ตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือพนักงานไปศึกษากาหนดไว้
แล้วแต่กรณี
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4.2 กรณี ผู้ รั บ เงิน สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกเวลาราชการ เมื่อ ผู้ รับ เงิน สนั บ สนุ น
การศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจะต้องแจ้งสาเร็จการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษา ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษาได้กลับเข้ารับราชการ
หรือปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาต้องรับราชการ
หรือปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่ากัน
ในกรณี ที่ผู้รับ เงินผิ ดสัญ ญา ผู้ รับเงินสนับสนุนจะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปทั้งหมด
พร้อมเงินค่าปรับอีก 2 เท่าให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามสัญญานี้
ในกรณีที่ศึกษาไม่สาเร็จโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ชดใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2
เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่ากัน และต้องชดใช้เงินที่
ได้รับไปทั้งหมดให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามสัญญานี้
ข้อ 6 ค่าทาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ ของการศึกษาภายในประเทศ ให้
จ่ ายเมื่ อ ท าสารนิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อ ปริญ ญานิ พ นธ์ เสร็จ แล้ ว และน าฉบั บ สมบู ร ณ์ ม าส่ งให้ ค ณะและ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ รับรองแล้ว
ข้อ 7 ผู้รับเงินสนับสนุนจะต้องรายงานผลการศึกษา งานสารนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ทุกภาคการศึกษา ในกรณีที่
ผลการศึ ก ษาไม่ ถึ ง 2.00 (ปริ ญ ญาตรี ) ไม่ ถึ ง 3.00 (บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในระบบแต้ ม 4.00) ในกรณี ที่
สถาบันการศึกษาอื่นคิดแต้มประเภทอื่น ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านของสถาบันนั้นๆ คณะกรรมการ
สามารถระงับการให้เงินในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงิน
สนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ข้ อ 8 หากผู้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น อื่ น ใดจากคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ จ านวนหนึ่ งแต่ไม่ เท่ ากับ วงเงิน ที่ ค ณะกาหนดข้ างต้ น คณะจะพิ จารณาจัด สรรจานวนเงิน
สนับสนุนให้ในกรณีที่ยังคงขาดอยู่ แต่ไม่เกินวงเงินที่กาหนด
ข้อ 9 ในกรณีที่ได้รับทุนเต็มจานวนจากแหล่งอื่น คณะจะไม่พิจารณาเงินสนับสนุนการศึกษา
ให้ เว้นแต่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากแหล่งทุนครอบคลุม เช่น ค่าทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
ข้อ 10 ผู้ที่อยู่ระหว่างการรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามประกาศนี้ จะขอคืนเงินเดิมเพื่อ
ขอรับเงินอื่นที่จัดสรรโดยคณะมนุษยศาสตร์ หรือหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้
ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้รับเงินสนับสนุนได้รับเงินการศึกษาหรือเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น
ในภายหลัง จะต้องรายงานให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบ เพื่อพิจารณาจัดสรรจานวนเงินตามความเหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายที่ยังขาดอยู่
ข้ อ 12 หากมี ก ารหยุ ด พั ก การศึ ก ษา ผู้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาจะต้ อ งแจ้ ง ให้
คณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาการสนับสนุนเป็นกรณีไป
ข้อ 13 ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาในข้อ 5 ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ทุพพลภาพ
(3) หรือมีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้โดยได้รับการรับรองจากแพทย์
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ข้อ 14 ในสัญญานี้ ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาได้จัดให้ (ชื่อบุคคล) ......................................
....................................................................................ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตาม
สัญญานี้ด้วยแล้ว และในกรณีที่ผู้ค้าประกันตายหรือล้มละลาย หรือผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษาเห็นสมควรให้
ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ค้าประกันตายหรือล้มละลาย
หรือผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษาได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับเงินสนับสนุน
การศึกษาไม่จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้เงินสนับสนุน
การศึกษามีสิทธิงดให้เงินสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษา
(.........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้เงินสนับสนุนการศึกษา
(.........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.........................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.........................................................................)
ข้าพเจ้า ............................................................................อยู่บ้านเลขที่ ..............................................................
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ........................................... ตาบล/แขวง ............................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ................................. โทรศัพท์ .................................................
ซึ่งเป็นสามี/ ภรรยา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษา ข้าพเจ้า ยินยอมให้ .......................
.................................................................................................. ผู้รับเงินสนั บสนุนการศึกษาทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ...................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................................) (สามี/ ภรรยา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.........................................................................)
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ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.........................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรอว่าข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/ คู่สมรสตาย/ หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับเงินสนับสนุนการศึกษา
(.........................................................................)

