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สัญญาเลขที่……………../25…… 

สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนิสิต  
จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ก.พ.ม.) 
ปการศึกษา………………….. 

              ทําที…่……………………… 
วันที…่….เดือน………...…………..พ.ศ………. 

สัญญานี้ทําขึ้นระหวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย .................................................................
ตําแหนง .............................................................มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหทุน”  
ฝายหนึ่ง กับ (นาย/นางสาว) .………………………………………………………………............................................................. 
เกิดเม่ือวันที่…......................เดือน…………………………...……….พ.ศ………………….………….…. อายุ…………………….….ป  
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………….………………. ออกให ณ ……..…………………………….……………………
วันออกบัตร……….………………..……………..……………... วันบตัรหมดอายุ…………...……………….………..…..……………….. 
บานเลขที่ตามทะเบียนบาน......……………………………… หมูที…่………..………… ถนน…………………….….………………….. 
ซอย…………..………..…….… ตําบล/แขวง……………………………..…………อําเภอ/เขต…………………….……………….……… 
จังหวัด…………………………….………โทรศัพท(มือถือ)………………..……….…………. อีเมล………..………………………………. 
บิดาชื่อ…………………………………………………..……………. มารดาชื่อ…………………………..………………………………………. 
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูไดรับทุน”  อีกฝายหนึ่ง  โดยมีขอตกลงกันตอไปนี้ 

 ขอ 1 เพื่อประโยชนแหงสัญญานี้ ใหมีคําจํากัดความของถอยคําที่ปรากฏในสัญญาไวตอไปนี้  
   “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   “นิสิต”  หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   “ผูไดรับทุน” หมายถึง ผูที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศใหไดรับทุน  
โดยใหนิสิตและอาจารยที่ปรึกษาเปนผูรับทุนรวมกัน 
    “ทุน”    หมายถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกนิสิต เพื่อศึกษาตอ
ภายในประเทศและตางประเทศ  
    “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง ผูไดรับทุนรวมกับนิสิต  

  ขอ 2 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูไดรับทุนตกลงรับทุน ตามความตองการของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม โดยขณะรับทุนผูไดรับทุนศึกษาในระดับ..............................คณะ…………………………………………….…..
สาขาวิชา/วิชาเอก/หลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………………….…
รหัสนิสิต………………….……..……………………...….. ณ มหาวิทยาลัย…………………………………………………………………… 
ไดรับทุนตั้งแตวันที่……………..……เดือน………….………………….………พ.ศ……………….…………..……. 

  ขอ 3 ในระหวางผูไดรับทุนยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย       
ผูไดรับทุนจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ไดกําหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันที่ทําสัญญานี้ และที่จะ
ออกใชบังคับตอไป ภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามอื่นๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 
ผูไดรับทุนลงลายมือชื่อ………..……………………………..…. อาจารยที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ…………………………………….… 
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 ขอ 4 ผูไดรับทุนจะตองตั้งใจศึกษา และเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาใหสําเร็จตาม
ความตองการของผูใหทุน โดยผูไดรับทุนจะตองศึกษาเต็มเวลาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายใน
กําหนดเวลา โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา และจะ     
ไมกระทําการใดๆ อันเปนปฏิปกษตอการศึกษา 
  การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือวิชาเอก หรือหลักสูตร หรือเปลี่ยนคณะ หรือสถาบันการศึกษาใน
การศึกษาเปนประการอื่นนอกจากที่ระบุไวใน ขอ 2 ผูไดรับทุนจะตองไดรับอนุญาตจากผูใหทุนเปนลายลักษณ
อักษรกอน มิฉะนั้น ผูใหทุนจะพิจารณางดใหทุนแกผูไดรับทุนในทันที และจะถือวาผูไดรับทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญา  

 ขอ 5 ผูไดรับทุนตองรายงานผลการศึกษาใหแกผูใหทุนทราบ ภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน       
นับแตวันทีท่ราบผลการศึกษาในทุกปการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาตามสัญญานี้ 
 หากผูไดรับทุนไมรายงานผลการศึกษาตามวรรคแรก โดยไมมีเหตุอันสมควรผูใหทุนจะพิจารณา          
งดใหทุนแกผูไดรับทุนในทันที และจะถือวาผูไดรับทุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

 ขอ 6 ถาผูไดรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือผูใหทุนสั่งงดให
ทุนแกผูไดรับทุนเนื่องจากความผิด หรือความบกพรองของผูไดรับทุน หรือผูไดรับทุนไมสําเร็จการศึกษา ผูไดรับทุน
ตองชดใชเงินทุนทั้งหมดที่ไดรับไปตามสัญญานี้ พรอมทั้งชําระเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินที่รับไปทั้งหมดคืนใหแก
ผูใหทุนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน หากผูไดรับทุนไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
หรือชําระไมครบถวน ผูไดรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ   
นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน 

   ขอ 7 ผูไดรับทุนไมตองรับผิดตามสัญญานี้ ในกรณีตอไปนี ้
   (1) ตาย 
   (2) เปนคนไรความสามารถ 
   (3) ผูใหทุนพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่จะไมตองรับผิด 

   ขอ 8 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูไดรับทุนไดจัดให (ชื่อผูค้ําประกัน)  
………………………………………………………………………….……… ซึ่งเปนผูที่ผูใหทุนเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกัน 
และในกรณีที่ผูใหทุนเห็นสมควรใหผูไดรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูไดรับทุนตองปฏิบัติตามทุกประการ 
 ในกรณีผูค้ําประกันตาย หรือเปนคนไรความสามารถ หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลายในระหวางอายุแระกันตามสัญญานี้ ผูไดรับทุนจะจัดใหมผีูค้ําประกันรายใหมภายในสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูค้ําประกันรายเดิมตาย หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหม
จะตองค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมทุกประการ และหากผูไดรับทุนไมปฏิบัติตาม ใหถือวาเปนการปฏิบัติ  
ผิดสัญญานี้  

 สัญญานี้ทําขึ้นสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูไดรับทุนถือไวหนึ่งฉบับ ผูใหทุนถือไว
สองฉบับ 
 
      ลงชื่อ…………………………………..ผูใหทุน   ลงชื่อ…………………………………..ผูไดรับทุน 
           (………………………………….)         (………………………………….) 
 
      ลงชื่อ…………………………………..พยาน   ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
           (………………………………….)         (………………………………….) 
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ผูปกครองของนิสิต 
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนิสิต จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ก.พ.ม.) 
 
  ขาพเจา…………………………………………………. บัตรประชาชนเลขที่………………………….………………. 
ออกให ณ ………………………………วันออกบัตร……………………….…………... วันบัตรหมดอาย…ุ……………………………... 
บานเลขทีต่ามทะเบียนบาน……………………......… หมูที่……..…... ถนน……………………………ซอย………………….…..…… 
ตําบล/แขวง………………………….……..อําเภอ/เขต…………………..…………………. จังหวัด………………………………..………  
โทรศัพท(บาน)………………….......โทรศัพท(มือถือ)………………………. เกี่ยวของกับผูไดรับทุนในฐานะ………………….… 
ขอใหความยินยอมแกผูใหทุนในการเขาทําสัญญาฉบับนี้ เพื่อใหผลสมบูรณตามกฎหมาย 
 
 
                                          ลงชื่อ…………………………………..ผูใหความยินยอม 
                                                                     (……………………….………….………) 
 
                                                            ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                                   (……………………………………….) 
 
                                                             ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                                     (……………………………………….) 
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อาจารยที่ปรึกษา (ผูรับทุนรวมกับนิสิต)  
สัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาแกนิสิต จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ก.พ.ม.) 
 
  ขาพเจา…………………………………………………. บัตรประชาชนเลขที่………………………….………………. 
ออกให ณ ………………………………วันออกบัตร……………………….…………... วันบัตรหมดอาย…ุ……………………………... 
บานเลขทีต่ามทะเบียนบาน……………………......… หมูที่……..…... ถนน……………………………ซอย………………….…..…… 
ตําบล/แขวง………………………….……..อําเภอ/เขต…………………..…………………. จังหวัด………………………………..………  
โทรศัพท(บาน)……………………………………………………….......โทรศัพท(มือถือ)….................................…………………….
เปนอาจารยที่ปรึกษาของ…………………………………………………………… รหัส……………………………………………………… 
ขาพเจายินยอมเปนผูไดรับทุนรวมกับนิสิต และขอใหความยินยอมแกผูใหทุนในการเขาทําสัญญาฉบับนี้ 
 
  
                                              ลงชื่อ…………………………………..ผูใหความยินยอม 
                                                              (……………………………………….) 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………………………….) 
 
                                                           ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………………………….) 
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สัญญาค้ําประกัน 

              ทําที…่………………………………..………………… 
วันที…่…….เดือน………...…………..พ.ศ…….…. 

 

  ขาพเจา………………………………………………… อายุ…….…ป ตําแหนง…………………………………………. 
ระดับ…………………………………………….… อัตราเงินเดือน……………….….บาท สังกัด…………………………………………….. 
บัตรประชาชนเลขที่………………………………………………………... ออกให ณ ……………………..…………………….………….. 
วันออกบัตร………………………………………………………... วันบัตรหมดอายุ………….…………………….……………..………...... 
บานเลขที่ตามทะเบียนบาน………….……………..….……… หมูที…่…………..... ถนน………………………..……………………….
ซอย……………………………………..… ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต……………………..…………………. 
จังหวัด…………..…….…………….……… โทรศัพท(บาน)…………………..…....... โทรศัพท(มือถือ)…………………..……………. 
มีคูสมรสชื่อ…………………………………………………………………...ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ข อ  1  ต ามที่ …………………………………………..………………………………ซึ่ งต อ ไป ในสัญ ญ านี้
เรียกวา “ผูไดรับทุน” ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)        
ตามสัญญาเลขที่………………….......................ลงวันที่............เดือน....…….……….…… พ.ศ…………………….…ซึ่งตอไป
ในสัญญานี้เรียกวา “ สัญญารับทุน”  นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญารับทุนดีแลวจึงตกลงผูกพันตน
เปนผูค้ําประกันผูไดรับทุนตามสัญญารับทุนตอผูใหทุนกลาวคือ ถาผูไดรับทุนผิดสัญญาไมวาขอใดขอหนึ่งดวย
ประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินทีผ่ ูไดรับทุนตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไว ใน
สัญญารับทุนดังกลาวนั้นใหแกผูใหทุนทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหทุน และผูค้ําประกันจะรับผิดตาม
สัญญานี้จนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาม)ี ครบเต็มจํานวน   

 ขอ 2 ในกรณีที่ผูไดรับทุนไดรับอนุมัติจากผูใหทุนใหขยายระยะเวลาศึกษา โดยไดรับทุน
สนับสนุนการศึกษา จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.) หรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยาย
ระยะเวลาศึกษาตอดังกลาวนั้น จะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา หรือวิชาเอก หรือหลักสูตร หรือเปลี่ยนคณะ 
หรือสถาบันการศึกษา หรือระดับการศึกษาไปจากเดิม และผูใหทุนไดแจงใหผูค้ําประกันทราบแลว ใหถือวา 
ผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูไดรับทุนตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับทุนไดขยายเวลาศึกษาตอดังกลาว
ดวย 

 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหทุนผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ใหแกผูไดรับทุนไมวากรณี
ใดๆโดยไดมีหนังสือบอกกลาวใหผูค้ําประกันทราบ และผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมเปนหนังสือในการผอนเวลา
หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น โดยแจงใหผูใหทุนทราบแลวใหถือวาผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอน
เวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและผูค้ําประกันจะ
รับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ ดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทนตลอดจน
คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น (ถาม)ี จนครบภายในวงเงินค้ําประกัน 

 ขอ 4 การสงหนังสือบอกกลาวตามสัญญานี้ ผูค้ําประกันยินยอมใหผูใหทุนจัดสงหนังสือให 
ผูค้ําประกันตามที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูปจจุบันทีผู่ค้ําประกันแจงไวในสัญญานี้  
 
 
ผูไดรับทนุลงลายมือชื่อ………..……………….…………………………. คูสมรสลงลายมือชื่อ……….…….………………………….… 
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 ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปลี่ยนแปลงที่อยูใหมผูค้ําประกันจะแจงใหมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว หากผูค้ําประกันไมแจงใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามทราบใหถือวาการสงหนังสือ       
บอกกลาวตามที่อยูในสัญญานี้มีผลชอบแลว นับแตเวลาที่หนังสือนั้นไปถึงที่อยูตามทะเบียนบานหรือที่อยูปจจุบัน
ของผูค้ําประกันตามที่ไดแจงไว 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดตามที่ใหไวนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ และขาพเจา
ไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..ผูค้ําประกัน 
                                                              (……………………..……………….) 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………..……………….) 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………..……………….) 
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คํายินยอม 
 
 ขาพเจา………………………………………… คูสมรสของ………………………………………………………
ยินยอมให………………………………………………….……. ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..ผูใหความยินยอม 
               (……………………..……………….) 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………..……………….) 
 
                                                           ลงชื่อ…………………………………..พยาน 
                                                              (……………………..……………….) 
 
 

                ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (โสด/คูสมรสเสียชีวิต/หยา) ในขณะทําสัญญานี้ 
 
 
                                                          ลงชื่อ…………………………………...ผูค้ําประกัน 
                                                              (……………………..………………..) 
 
 
 
 


