ปิ ดอากร
แสตมป์
1 บาท

ติดรู ปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2.5 ซ.ม.

สัญญาเลขที ……………….
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ในต่างประเทศ)
ปี การศึกษา ……………………..
ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
สัญญาทําที ...........................................
วันที …… เดือน ………..…………... พ.ศ. ....…..

ตามทีคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําโครงการ
พัฒนากําลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) เพือสร้างฐานกําลังคนทีมีคุณภาพด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะบางสาขาที
มีจํานวนผู้สนใจเลือกเข้าศึกษาน้ อย แต่จําเป็ นทีต้องผลิตบัณฑิตเพือเกื8อหนุ นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
มันคง และยังยืนในระยะยาวทีมีคุณภาพด้านวิชาการ โดยการจัดส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
เพือให้เกิดความรูค้ วามชํานาญงานและให้กลับมาปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษาเพือประโยชน์
อย่างยิง แก่ ประเทศชาติสบื ไป สัญญาฉบับนี8ทําขึ8นระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมอบอํานาจให้ ........................................................ ตําแหน่ ง ...................................................
ผูร้ บั มอบอํานาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคําสังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที 171/2553 เรือง การมอบอํานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทน ลงวันที 6 พฤษภาคม 2553
แนบท้ายสัญญานี8 มีอํานาจในการจัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ8าประกันการรับทุนผูกพันกับผู้
ได้รบั ทุนและผูค้ 8าํ ประกัน และมอบอํานาจ ให้สาํ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดูแล
จัดการศึกษา และจัดการในเรืองเงิน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ค่าเดินทาง
ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจะต้อ งจ่ายตามระเบียบข้อบังคับทีสํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. กําหนดให้แก่ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกเพือศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาทีศึกษา ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที …....…................ แนบท้ายสัญญานี8
ซึงต่อไปในสัญญานี8เรียกว่า ”ผูใ้ ห้ทุน”
และโดยทีนาย/นางสาว .......................................... เกิดเมือวันที … เดือน……....……
พ.ศ. ..….. อายุ ……. ปี อยูบ่ า้ นเลขที ......…...... ตรอก/ซอย .............….……ถนน .………………..…
ตําบล/แขวง...….…...……..….…อําเภอ/เขต ……….….……….……… จังหวัด ................................
ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี8 บิดาชือ....……..…..……………….……...............
มารดาชือ..……….…………….…....…….….. ผู้ปกครองชือ (กรณีทบิี ดา/มารดา เสียชีวติ หรือบิดา/
มารดาถูกศาลถอนอํานาจปกครอง) ………..……..……………………………… ซึงต่อไปในสัญญานี8
เรียกว่า ”ผูร้ บั ทุน” เป็ นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเพือศึกษาวิชาในต่างประเทศตามเจตจํานงดังกล่าวข้างต้น

-2ตามทีผูร้ บั ทุนได้รบั คัดเลือกให้เป็ นนักเรียนทุนในโครงการพัฒนากําลังด้านมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สาขา...............................
วิชาเอก/เน้นทางด้าน ..................................................... คณะ ...........................................................
มหาวิทยาลัย ......................................... ประจําปีการศึกษา ……………... ซึงต่อไปในสัญญานี8เรียกว่า
“ โครงการฯ ” ผูร้ บั ทุนจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่ผใู้ ห้ทุน มีขอ้ ความดังต่อไปนี8
ข้อ 1 ผูร้ บั ทุนตกลงรับทุนการศึกษาตามโครงการฯ เป็ นเวลาไม่เกินตามหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เรียนปรับพืน8 ฐานภาษา 3 เดือน และเรียนเพือเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 1 ปี
โดยรับทุนเป็ นรายงวดตลอดหลักสูตร เพือศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา...........................................
คณะ ........................................ มหาวิทยาลัย ......................................... เพือศึก ษาวิชาใน
ต่างประเทศจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามโครงการทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาและประเทศอันเป็ นทีตัง8 แห่งสถาบันอุดมศึกษาทีผู้รบั ทุน
จะทําการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อ 3 แห่งสัญญานี8และจะได้เพิมเติมเป็ นส่วนหนึงในสัญญาต่อไป
ข้อ 2 ในระหว่างทีรับทุนตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนตกลงจะไม่รบั ทุนอืน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ใ ห้ทุน โดยผู้รบั ทุ นจะเชือฟ งั ประพฤติ ปฏิบตั ิต ามมติของผู้ใ ห้ทุนจนสําเร็จ
การศึกษา
ข้อ 3 ผูร้ บั ทุนมีหน้าทีติดต่อหาสถานทีเรียนทีได้มาตรฐาน และทีได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะอนุ กรรมการบริหารโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนสถาบันนัน8
ตกลงรับผูร้ บั ทุนให้ศกึ ษา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรายงานตัวเป็ นผูร้ บั ทุน
ข้อ 4 ผูร้ บั ทุนตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว ก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน
หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับทีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จากสํานักงาน ก.พ. ซึงต่อไปในสัญญานี8จะเรียกว่า “ทุนโครงการฯ”
เพือศึกษาวิชาในต่างประเทศจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด
ข้อ 5 ในระหว่างทีผูร้ บั ทุนรับทุนโครงการฯ ศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญานี8
ผูร้ บั ทุนยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยผูร้ บั ทุนจะประพฤติและปฏิบตั ติ นตามระเบียบ
ข้อบังคับ คําสังของ ก.พ. รวมทัง8 การควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และหรือการใช้จ่ายเงินของ
นักเรียนในต่างประเทศ ทัง8 ทีได้ออกใช้บงั คับอยู่แล้วก่อนวันทีผูร้ บั ทุนลงนามในสัญญานี8 และทีจะออกใช้
บังคับต่อไปในภายหลัง โดยผูร้ บั ทุนตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับ หรือคําสังต่างๆ ดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึงของสัญญานี8 และผูร้ บั ทุนจะเชือฟงั และปฏิบตั ติ ามคําสังและคําตักเตือนของผู้ที ก.พ.
มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนในต่างประเทศด้วย
ข้อ 6 ในระหว่างทีรับทุนโครงการฯ ตามสัญญานี8 หากผูร้ บั ทุนสละสิทธิ Mการรับทุนก็ดี
หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศตามทีผูใ้ ห้ทุนกําหนดก็ดี หรือถ้าผูร้ บั ทุนฝ่าฝื นสัญญา ข้อ 5
หรือข้อ 15 วรรคสอง จนผูใ้ ห้ทุนสังงดให้ทุน หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนโครงการฯ แก่ผรู้ บั ทุนก็ดี

-3ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนตามทีผูใ้ ห้ทุนได้จา่ ยไปแล้วทัง8 สิน8 กับใช้เงินอีกสองเท่าของจํานวนทุน
ดังกล่าวให้เป็ นเบีย8 ปรับแก่ผใู้ ห้ทุนด้วยทันที
ข้อ 7 ในระหว่างทีรับทุนโครงการฯ ตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนจะตัง8 ใจและเพียรพยายาม
อย่างดีทสุี ดทีจะศึกษาวิชาตรงตามโครงการฯ ทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด โดยจะไม่หลีกเลียง ละเลย ทอดทิง8
ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จตามโครงการฯ ศึกษานัน8 เว้นแต่จะยุตหิ รือเลิกการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุน
กรณีทผูี ร้ บั ทุนมีผลการศึกษาตํากว่าเกณฑ์ หรือมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจน
เป็ นทีประจักษ์ชดั ผูใ้ ห้ทุนสามารถยกเลิกการให้ทุนได้
หากผู้รบั ทุ นประสงค์จะเพิมเติมความรู้ในบางวิชาทีเกียวข้อ งกับสาขาวิชาที
กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน โดยไม่รบั ทุนเพิมเติม ต้องแจ้งผูใ้ ห้ทุนทราบก่อน
ข้อ 8 ถ้าผูร้ บั ทุนไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อ 5 ข้อ 7 ในประการหนึง
ประการใด ผูร้ บั ทุนยินยอมทีจะรับโทษตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบของ ก.พ. ว่าด้วย
การควบคุมการศึกษาและความประพฤติของนักเรียนในต่างประเทศ
ในกรณีทผูี ร้ บั ทุนไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อ 7 โดยหลีกเลียง
ไม่เข้าหรืออยู่ศกึ ษาในสถานศึกษาทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด หรือละเลย ทอดทิง8 ยุติ หรือเลิกการศึกษา
ประการหนึงประการใด ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนโครงการฯ ทีผูใ้ ห้ทุนได้จ่ายไปแล้วทัง8 สิน8 กับ
ใช้เงินอีกสองเท่าของจํานวนทุนโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็ นเบีย8 ปรับแก่ผใู้ ห้ทุนด้วยทันที
ข้อ 9 ในระหว่างทีรับทุนโครงการฯ ตามสัญญานี8 หากผูร้ บั ทุนได้รบั โทษให้กลับ
ประเทศไทย และผู้ให้ทุนพิจารณาเห็นว่า ผู้รบั ทุนไม่สามารถทีจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลา
กําหนด หรือมีเหตุอนั ไม่สมควรจะให้ผูร้ บั ทุนคงอยู่ศกึ ษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก.พ.และผูใ้ ห้ทุน
มีอํานาจสังให้ผรู้ บั ทุนยุติ หรือเลิกการศึกษา และหรือสังให้ผูร้ บั ทุนเดินทางกลับประเทศไทยได้ ใน
กรณีน8ี ก.พ.และผู้ให้ทุนจะสังงดให้ทุนแก่ผู้รบั ทุนเสียตัง8 แต่วนั ทีสังให้ยุติ หรือเลิกการศึกษา หรือ
ตัง8 แต่วนั หนึงวันใดถัดจากวันทีสังดังกล่าวนัน8 ด้วยก็ได้
ข้อ 10 เมือผู้ให้ทุนกําหนดให้ผู้รบั ทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ได้รบั เงินเดือนตามทีส่วนราชการกําหนดให้แล้ว ผูร้ บั ทุนสัญญาว่าจะเข้า
ปฏิ บ ัติ ง านชดใช้ ทุ น ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาตามทีผู้ ใ ห้ ทุ น กํ า หนดและจะปฏิ บ ัติ ง านชดใช้ ทุ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาอยู่ต่อไปอีก และหรือส่วนราชการอืนทีผู้ให้ทุนเห็นชอบติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าสองเท่าของระยะเวลาทีผู้รบั ทุนได้รบั ทุนตามสัญญานี8 หรือระยะเวลาทีผู้รบั ทุนได้รบั เงินเดือน
รวมทัง8 เงินเพิมจากทางราชการในระหว่างศึกษาวิชาตามสัญญานี8 ทัง8 นี8 สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากัน
ข้อ 11 ถ้าผู้รบั ทุนไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที ก.พ. และผูใ้ ห้ทุนกําหนดก็ดี
หรือไม่ยอมเข้าปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษาตามทีผู้ให้ทุนกําหนดให้ก็ด ี หรือผู้รบั ทุน
ไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานี8ในประการหนึงประการใด จน ก.พ. และผูใ้ ห้ทุนสังให้ผรู้ บั ทุน
กลับประเทศไทยก็ดี ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนโครงการฯ ทีได้จา่ ยไปแล้วทัง8 สิน8 กับใช้เงินสองเท่า
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ถ้าผูร้ บั ทุนปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ครบกําหนดเวลาตามที
กล่าวในข้อ 10 แห่งสัญญานี8 ผู้รบั ทุนยินยอมชดใช้ทุนทีผู้ให้ทุนได้จ่ายไปรวมทัง8 เบี8ยปรับ
ดังกล่าว ในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วนจํานวนเวลาทีผู้รบั ทุนรับราชการหรือปฏิบตั งิ านไปแล้ว
เว้นแต่ ในกรณีซงผู
ึ ้ใ ห้ทุนและกระทรวงการคลัง จะใช้ดุ ล พินิจพิจารณาเห็นว่ า มีเ หตุ อ ันควรให้
ผูร้ บั ทุนพ้นความรับผิด
ถ้ า กา รที ผู้ ร ั บ ทุ น ไม่ เ ข้ า รั บ ร าชก าร ห รื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ง าน ชดใ ช้ ทุ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือออกจากราชการ หรือออกจากงานก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในวรรค
แรกหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็ นเพราะเหตุทผูี ร้ บั ทุนเจ็บป่วย และผูใ้ ห้ทุนและกระทรวงการคลัง
ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าผู้รบั ทุนไม่อาจหรือไม่เหมาะสมทีจะเข้ารับราชการ หรือปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ผูร้ บั ทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ถ้าใน
ระหว่ า งเวลาสามปี นั บ แต่ ว ัน ทีผู้ ใ ห้ ทุ น กํ า หนดให้ เ ข้ า รับ ราชการ หรือ ปฏิบ ัติ ง านชดใช้ ทุ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา ผูร้ บั ทุนไปทํางานในบริษทั ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือ
องค์การต่างประเทศ โดยได้รบั เงินเดือนและประโยชน์อย่างอืนสูงกว่าเงินเดือนทีผูร้ บั ทุนได้รบั จาก
ส่วนราชการ ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนโครงการฯ และเบีย8 ปรับตามทีกล่าวในวรรคแรกหรือวรรค
สองแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซงผู
ึ ใ้ ห้ทุนและกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่า มีเหตุ
อันควรให้ผรู้ บั ทุนพ้นความรับผิด
ในกรณีทีผู้รบั ทุนไม่ประพฤติ หรือ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานี8 ในประการหนึ ง
ประการใด จน ก.พ. และผูใ้ ห้ทุนสังให้ผูร้ บั ทุนยุตกิ ารศึกษาหรือกลับประเทศไทยนัน8 ถ้าผูร้ บั ทุนได้รบั
ราชการ หรือเข้าปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษาตามทีผู้ให้ทุนกําหนดให้แล้ว ผูร้ บั ทุนจึงจะ
ไม่ตอ้ งรับผิดดังกล่าวตามวรรคแรก
ข้อ 12 ในกรณีทผูี ้รบั ทุนได้รบั อนุ มตั จิ ากผู้ให้ทุน ให้อยู่ศกึ ษาวิชาในต่างประเทศ
ต่อไปด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอืนตามระยะเวลาทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด การได้รบั อนุ มตั ดิ งั กล่าวไม่เป็ นเหตุ
ปลดเปลือ8 งความรับผิดของผูร้ บั ทุน โดยผูร้ บั ทุนยังคงมีภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีได้ให้
สัญญาไว้กบั ผู้ให้ทุน ทัง8 ปวง รวมทัง8 ทีเกียวกับการรับทุนโครงการฯ ก็ด ี การอยู่ในความดูแลของ
โครงการฯ ก็ดี การไม่เ ดินทางกลับประเทศไทย การเข้ารับราชการ หรือ ปฏิบตั ิงานในสถาบัน
อุดมศึกษาทีโครงการฯ หรือผู้ให้ทุนเห็นชอบ และจํานวนเวลาทีต้องรับราชการหรือปฏิบตั งิ านชดใช้
ก็ดี การชดใช้เงินทุนและเบีย8 ปรับเมือผูร้ บั ทุนไม่เข้ารับราชการ หรือไม่ปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา
หรือปฏิบตั งิ านชดใช้ไม่ครบถ้วนก็ดี และการทดรองจ่ายเงินเพือชําระหนี8สนิ แทนผูร้ บั ทุนก็ดี ผูร้ บั ทุน
ตกลงยินยอมรับผิดชอบ และปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในสัญญานี8ทุก ประการดังเดิม
ฉะนัน8 ในช่วงระยะเวลาทีผูร้ บั ทุนอยู่ศกึ ษาวิชาในต่างประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอืนดังกล่าวนี8
ผู้ให้ทุนไม่ต้องจ่ายเงินทุนให้แก่ ผู้รบั ทุน แต่ ถ้าผู้ให้ทุนได้จ่ายเงินให้แก่ ผู้รบั ทุนไปในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวนี8ไม่ว่ากรณีใด ผูร้ บั ทุนยินยอมให้ถอื ว่าเงินนัน8 เป็ นเงินทุนทีผูร้ บั ทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผใู้ ห้ทุน
ตามสัญญานี8ทุกประการ และในระหว่างทีผูร้ บั ทุนศึกษาวิชาในต่างประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุน
อืนนี8 หากผูใ้ ห้ทุนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจะเรียกหรือสังให้ผรู้ บั ทุนยุตกิ ารศึกษาและหรือ
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สังให้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่ กรณีได้ และเมือผู้ให้ทุนกํ าหนดให้ผู้รบั ทุนรับราชการ หรือ
ปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา หรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผู้ให้ทุนเห็นชอบเมือใด
โดยให้ได้รบั เงินเดือนตามทีส่วนราชการกําหนดให้แล้ว ผู้รบั ทุนยินยอมปฏิบตั ติ ามคําสังของผู้ให้ทุน
ทุกประการ
ข้อ 13 ในกรณีทผูี ร้ บั ทุนมีหนี8สนิ หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกียวกับ
การศึกษาหรือไม่กต็ ามในระหว่างทีรับทุนตามสัญญานี8 หรือในระหว่างทีอยู่ในต่างประเทศโดยต่อเนือง
กับเวลาดังกล่าว รวมทัง8 ระหว่างทีเดินทางกลับประเทศไทย เมือผูใ้ ห้ทุนพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ น
หรือสมควรทีจะออกเงินทดรองจ่ายเพือชําระหนี8สนิ หรือปลดเปลือ8 งความรับผิดแก่บุคคลภายนอกแทน
ผูร้ บั ทุน ผูร้ บั ทุนตกลงยินยอมให้ผใู้ ห้ทุนออกเงินทดรองจ่ายเพือการดังกล่าวไปก่อนได้ แม้จะมิได้แจ้ง
ให้ผรู้ บั ทุนทราบล้วงหน้าก่อนก็ตาม และให้ถอื ว่าเงินจํานวนทีผูใ้ ห้ทุนได้ออกทดรองจ่ายไปแล้วดังกล่าว
เป็ นหนี8สนิ ทีผูร้ บั ทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ผใู้ ห้ทุนทันทีเมือได้รบั แจ้งจากผูใ้ ห้ทุน
ข้อ 14 ในกรณีทผูี ร้ บั ทุนได้รบั เงินจากผูใ้ ห้ทุนเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการใดๆ หรือผูใ้ ห้
ทุนได้ออกเงินทดรองจ่ายเพือเป็ นค่าใช้จา่ ยใดๆ ของผูร้ บั ทุนอันมิใช้ค่าใช้จ่ายทีผูใ้ ห้ทุน จะต้องจ่ายเป็ น
ทุนโครงการฯ ตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนตกลงยินยอมให้ถอื ว่าเงินจํานวนทีผูร้ บั ทุนได้รบั ไป หรือทีผูใ้ ห้
ทุนได้ออกทดรองจ่ายไปแล้ว ดังกล่าวเป็ นหนี8ส ินทีผู้รบั ทุนจะต้องชดใช้ใ ห้แ ก่ ผู้ใ ห้ทุนทันที เมือได้
รับแจ้งจากผูใ้ ห้ทุน
ข้อ 15 เพือเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี8 ผูร้ บั ทุนจะได้จดั หาบุคคล
ทีมีคุณสมบัตแิ ละหลักทรัพย์ซงผู
ึ ใ้ ห้ทุนเห็นสมควรมาทําสัญญาคํ8าประกันกับผูใ้ ห้ทุนภายในเวลาทีผูใ้ ห้
ทุนกําหนด และในกรณีทผูี ใ้ ห้ทุนเห็นสมควรจะให้ผูร้ บั ทุนเปลียนผูค้ 8ําประกัน ผูร้ บั ทุนจะดําเนินการ
ให้เสร็จสิน8 ภายใน 3 (สาม) เดือน
ในกรณีทีผู้ค8ําประกันตาย หรือถู กศาลพิพ ากษาให้เป็ นบุค คลล้มละลาย ใน
ระหว่างอายุประกันตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนตกลงจะจัดให้มผี ู้ค8ําประกันรายใหม่ภายใน 3 (สาม) เดือน
นับแต่วนั ทีผูค้ 8าํ ประกันรายเดิมตายหรือเป็ นบุคคลล้มละลาย โดยผูค้ 8ําประกันรายใหม่จะต้องคํ8าประกัน
ตามสัญญาคํ8าประกันเดิมทุกประการ และหากผู้รบั ทุนไม่ปฏิบตั ิตามให้ถอื ว่าผิดสัญญา ซึงผู้ให้ทุน
มีสทิ ธิ Mบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
ผูร้ บั ทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี8ดแี ล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี8ไว้
ต่อหน้าพยานเป็ นสําคัญ
ลงชือ ………………………………………… ผูร้ บั ทุน
(...................................................)
ลงชือ ………………………….…………….. ผูใ้ ห้ทุน
(………..…………….….………….)
ลงชือ …………..……………………………. พยาน
(…………….……………………….)
ลงชือ …………..……………………………. พยาน
(…………….……………………….)
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วันที ........ เดือน ............................. พ.ศ. ..........
รั บ สั ญ ญาการรั บ ทุ น อุ ด หนุ นการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ในต่ า งประเทศ)
ปี ก ารศึก ษา ……………................ ตามโครงการพัฒนากํ าลังคนด้ านมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพือศึกษาวิชา
ในต่างประเทศ ตามที ………………............................ ให้ไว้ขา้ งต้น
ลงนาม ........................................... ผูใ้ ห้ทุน
(............................................)
อธิการบดี/สถาบัน ………………………..……. ผูร้ บั มอบอํานาจ

เอกสารแนบท้ ายสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ในต่ างประเทศ)
ปี การศึกษา ………….............
ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
………………...…………
เงื,อนไขสําหรับนักเรียนที,ได้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการฯ
1. เมือทําสัญ ญารับทุ นเพือศึก ษาตามโครงการฯ ผู้รบั ทุนต้อ งไม่ส มัค รสอบเข้าศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอืนใด โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก่อน
2. ต้องไม่รบั ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโครงการอืนใด
3. ผู้รบั ทุ น ต้อ งปฏิบตั ิต ามระเบียบข้อ บัง คับของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่ง ครัดให้สําเร็จ
การศึกษาตามระยะทีมหาวิทยาลัยกําหนด
4. ผูท้ ไม่
ี ปฏิบตั ติ ามเงือนไขเป็ นผลให้ออกจากโครงการก่อนสําเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุน
คืนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นเงินทีได้รบั จากทุนทัง8 หมด และจํานวนเงินอีก
สองเท่าเป็ นเบีย8 ปรับ
5. ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการรับทุน คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถือเป็ นทีสิน8 สุด
-------------------------------

