
 
 

สัญญารับทุนโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม 
 

                                                                              เขียนที่ ....................................................... 
 

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

 

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ   

 นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... ................... 

เกิดวันที่ ........................  เดือน ........................................... .. พ.ศ. .......................  อายุ ..........................  ปี  

อยู่บ้านเลขที่ ...........................................................  ตรอก/ซอย ........................................ ........................ 

ถนน ............................................ ตำบล/แขวง ......................................  อำเภอ/เขต ...................................... 

จังหวัด .............................................   โทรศัพท์ ............................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้รบัทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

1. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม แก่ผู้รับทุน เป็นเงิน.......................บาท 

ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ ายสัญญาซึ่ งถือว่าเป็นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้  เพ่ือศึกษาหลักสูตร 

............................................... สาขาวิชา.......................... ......................  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โดยผู้รับทุนขอสัญญาว่าจะนำทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของผู้รับทุน                  

ตามวัตถุประสงค์ของทุนอุดหนุนการศึกษา 

2. ในระหว่างที่รับทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้รับทุนจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต              

โดยเคร่งครัดและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย  

3. ในระหว่างที่ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ผู้รับทุนจะรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาเป็นระยะ ๆ              

ตามทีผู่้ให้ทุนเห็นควร เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

4. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด และจะศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับทุน               

เพ่ือให้สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาของหลักสูตรตามข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559               
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โดยผู้ให้ทุนจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้รับทุนจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย 

ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร 

5. ในระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนจะขอรับทุนประเภทอ่ืนที่ได้รับนอกเหนือจากทุนนี้ หรือขอเปลี่ยน 

สาขาวิชาที่ได้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบ หากคณะกรรมการ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นสมควรงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาตามเงื่อนไขของสัญญานี้               

ผู้ให้ทุนมีอำนาจสั่งงดการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนทันที 

6. ในกรณีที่ผู้รับทุนศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญา ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8                    

หรือขอยกเลิกสัญญาการรับทุนก่อนสำเร็จการศึกษา ผู้ให้ทุนอาจจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีนี้ผู้รับทุน              

ต้องชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนเป็นจำนวนเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นไปแล้วทั้งหมด 

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

หรือชำระไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่                  

ครบกำหนดชำระถึงวันที่ผู้รับทุนชำระเงินเสร็จสิ้น 

7. ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา จะได้รับทุนในรูปแบบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ตามหลักสูตรที่ เข้าศึกษาเป็นจำนวนเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 

ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการ ค่าเข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ และอ่ืนๆ               

ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ผู้รับทุนได้จ่ายให้กับ

มหาวิทยาลัยก่อนทำสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้รับทุนยังมีสิทธิในการรับทุนอ่ืน ๆ  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เหมือนนสิิตสภาพปกติ (ถ้าไม่มีประกาศทุนกำหนด) 

8. ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะระดับสูงทั่วไปไม่จำเพาะวิชาชีพ 

(transferable skills / soft skills ) หรือกิจกรรมรับใช้สังคม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัย

หรือบัณฑิตวิทยาจัดขึ้นจนจบการศึกษา เพ่ือเสริมสมรรถนะการเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม ควรช่วยเหลือ

กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรทั้งขณะศึกษาอยู่และเมื่อจบการศึกษา และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

9. ผู้รับทุนไมต่้องรับผิดชอบตามสัญญา กรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่จะให้

ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญา 
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10.   เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้ ................................................... 

เป็นผู้ซึ่งผู้ให้ทุนเชื่อถือเป็นผู้ค้ำประกัน และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้รับทุน

ยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ำประกันให้ใหม่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

 

 

 ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตาย หรือถูกคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุน

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ำประกันตายหรือล้มละลาย พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำ

สัญญาค้ำประกันกับผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนทราบ 

 

 สัญญานี้ทำขึ้น  2  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้

ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

 

      ลงชื่อ ..............................................................  ผู้ให้ทุน  

            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)   

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

       ลงชื่อ ..............................................................  ผู้รับทุน     

              (...............................................................)     

   

 

       ลงชื่อ ..............................................................  พยาน 

             (...............................................................)      

 

 

       ลงชื่อ ..............................................................  พยาน     

                  (...............................................................)      
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หนังสือให้ความยินยอม 

 

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

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................ เป็นคู่สมรส

โดยชอบด้วยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่...................................ซอย...................... ............................ถนน..............................................

ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................. ......................... 

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................ทำสญัญาฉบบัน้ีได้ 

 

                   ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ความยินยอม 

                              (.......................................................................) 

          

                   ลงชื่อ .........................................................................  พยาน              

                                                           (........................................................................) 

 

                  ลงชื่อ .........................................................................  พยาน 

                     (.........................................................................) 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทำสัญญาฉบับนี้ 

 

                      ลงชื่อ  ..........................................................................  ผู้รับทุน 

                  (.........................................................................) 



สัญญาค้ำประกัน 

 

ทำท่ี........................................................................... 

วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ. ................... 

  
  ขาพเจา......................................................................................................อายุ................ป  

อาชีพ.......................................ตำแหนง.................................................สังกัด...................................................

อยูบานเลขท่ี...................................ซอย..................................................ถนน..............................................

ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................... 

โทรศัพท........................................................... คูสมรสชื่อ.................................................................................

ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงตอไปใน

สัญญานี้ เรียกวา “ผู ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให ไวแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                     

ดังมีขอความตอไปนี้ 

  ขอ 1 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา “ผูรับทุน” ไดทำสัญญารับทุนโครงการ 70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม ฉบับลงวันท่ี.............................

เดือน.....................................พ.ศ........................................ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังปรากฏตาม

เอกสารแนบทายนั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีโดยตลอดแลว จึงทำสัญญา              

ค้ำประกันไวตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยตกลงผูกพันตนเขาค้ำประกันผูรับทุนตอมหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ กลาวคือ ถาผูรับทุนปฏิบัติผิดสัญญาไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ และตองชดใชเงินแก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ ไม เกินกวาจำนวนเงินท่ีผูรับทุนตองรับผิด                

ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นใหแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในวงเงินค้ำประกัน 

จำนวน............................................บาท (..........................................................................................)                

และผูค้ำประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี)             

ครบเต็มจำนวน ท้ังนี้ เวนแตหากเปนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 686 วรรคสอง   

วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามท่ีบทบัญญัติดังกลาวกำหนดแลวแตกรณี 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเรียกใหผูค้ำประกันชำระหนี้กอนท่ีหนังสือบอกกลาว             

ถึงการผิดนัดของผูรับทุนจะไปถึงผูค้ำประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ำประกันท่ีจะชำระหนี้เม่ือหนี้ถึงกำหนดชำระ 
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  ขอ 2 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้

ตามสัญญาใหแกผูรับทุน โดยไดแจงใหผูค้ำประกันทราบและผูค้ำประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือ

ผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้นั้น ใหถือวาผูค้ำประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินใน

การชำระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ำประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ำประกัน               

ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจำนวน 

  ขอ 3 ผูค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูค้ำประกัน และปลอดจากภาระ

ผูกพันใดๆ อันทำใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคาเพ่ือเปนหลักฐานในการค้ำประกันตอผูรับสัญญาดังนี้ 

  ท่ีดิน 

  (1)  โฉนดเลขท่ี.................................................หนาสำรวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อท่ี............ไร.................งาน...............วา อยูท่ี ตำบล/แขวง.........................................

อำเภอ/เขต........................................จังหวดั......................................ราคาประมาณ....................................บาท 

(...................................................................................) 

  (2)  โฉนดเลขท่ี.................................................หนาสำรวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อท่ี............ไร.................งาน...............วา อยูท่ี ตำบล/แขวง.........................................

อำเภอ/เขต........................................จังหวดั......................................ราคาประมาณ....................................บาท 

(...................................................................................) 

  (3)  ........................................................................................................................................... 

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

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

  หลักทรัพยอ่ืน 

  (1)  ........................................................................................................................................... 

ราคาประมาณ............................................บาท (................................................................................................) 

  (2)  ........................................................................................................................................... 

ราคาประมาณ............................................บาท (................................................................................................) 
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  ขอ 4 ผูค้ำประกันสัญญาวาจะไมจำหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสิน

ของผูค้ำประกันตามท่ีระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผูค้ำประกันอยู 

เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกอน 

  ขอ 5 ระยะเวลาในการกอหนี้ค้ำประกัน เริ่มตั้งแตวันท่ีผูรับทุนทำสัญญารับทุนโครงการ            

70 ป 70 ทุน มศว คืนสูสังคม จนถึงวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ. ............. และผูค้ำประกัน

จะไมเพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

ผูค้ำประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

ตอหนาพยาน 

 

     ลงชื่อ ......................................................................... ผูค้ำประกัน 

                     (...........................................................................) 

 

 

     ลงชื่อ ......................................................................... พยาน 

                                                           (.........................................................................) 

  

 

     ลงชื่อ............................................................................พยาน 

                                                           (.........................................................................) 
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หนังสือใหความยินยอม 

 

วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ. ................. 

 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................ เปนคูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 

อยูบานเลขท่ี...................................ซอย..................................................ถนน..............................................

ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................... 

ยินยอมให (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................ ทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ได 

 

 

                  ลงชื่อ  ........................................................................ ผูใหความยินยอม 

                 (.......................................................................) 

 

                  ลงชื่อ ......................................................................... พยาน 

                (.......................................................................) 

 

       

                 ลงชื่อ ......................................................................... พยาน 

                (.......................................................................) 

กรณีไมมีคูสมรส 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ 

 

               ลงชื่อ.......................................................................... ผูค้ำประกัน 

           (...........................................................................) 

 



คุณสมบัตแิละลักษณะของผู้ค้ำประกัน 

 (1) ให้ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้รับทุน หรือ 

 (2) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันตามข้อ (1) ได้ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดา 
หรือมารดาเดียวกันกับผู้รับทุน หรือ 

 (3) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกันตามข้อ (1) และ (2) ได้ ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ำประกัน  

 ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันต้องแสดงหลักทรัพยป์ระกอบการทำสัญญาค้ำประกัน 

หลักทรัพย ์

 หลักทรัพย์อ่ืนที่นำมาแสดงในการทำสัญญาค้ำประกันได้ เช่น โฉนดที่ดิน, บัญชีเงินฝากประจำ, 
พันธบัตรรัฐบาล, สลากธนาคาร, ตราสารหนี้, หุ้นกู้ หรือหนังสือการถือครองกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ดิน เป็นต้น 

 ทั้งนี้  หลักทรัพย์ที่นำมาแสดงนั้น ต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับวงเงินค้ำประกันในสัญญา               
(วงเงินค้ำประกันในสัญญา คือ จำนวนเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา) 

เอกสารประกอบ การทำสัญญารับทุนโครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม 
เอกสารของผู้รับทุนและคู่สมรส อย่าละ 2 ชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนา* 

1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีสมรส) 

เอกสารของผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน อย่างละ 2 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนา* 
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีสมรส) 
5. สำเนาเอกสารแสดงหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกัน 

 

* เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยใช้ปากกาสีน้ำเงิน 
 
หมายเหตุ 1.ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท หรืออาการแสตมป์ปิดในสัญญาค้ำประกัน ฉบับละ 10 บาท  
               (ผู้รับทุน เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 2. การเขียนสัญญารับทุน/สัญญาค้ำประกัน เขียนด้วยตัวบรรจงและเขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ 
และกรุณาใช้ปากกาสีน้ำเงินในการเขียนข้อความ 
 3. กรณีเขียนสัญญา/สัญญาค้ำประกัน ผิด มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ 
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