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สัญญารับทุนศึกษาตอสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
      ทําที่ ..................................................................... 

      วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ. .............. 
 
 สัญญาฉบับน้ีทําข้ึนระหวาง คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย รองศาสตราจารย ดร. ชู
ชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหน่ึงกับ  
(นาย, นาง, นางสาว)  ..................................................................................นามสกุล .............................................................. 
นัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เขาศึกษาในหลักสูตร ....................................................... สาขาวิชา 
.....................................................     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา 
“ผูรับทุน” อีกฝายหน่ึง คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกัน มีขอความดังตอไปน้ี 
 

ขอ 1 ผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุนตกลงรับทุนสนับสนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการวิจัย 
และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบและประกาศของสถาบันการศึกษาน้ันๆ ตามอัตราที่จายจริง ตามที่
กํ าห นดไว ในห ลั กสู ตร  จ ากกองทุ นส ง เส ริม แล ะพั ฒ นาการผ ลิ ตบัณ ฑิ ตคณ ะสั ตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีตามความตองการของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผู รับทุนจะเขาศึกษาตอ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหสําเร็จตามหลักสูตรที่กําหนด 
 
 ขอ 2 ผูรับทุน จะตองสงรายงานผลการศึกษาใหผูใหทุนทราบทุกภาคการศึกษา เพื่อใชประกอบในการ
พิจารณาใหทุนสนับสนุนตอไปในปถัดไป 
 
 ขอ 3 ในระหวางรับทุน ตามสัญญาน้ี หรือภายหลังจากที่รับทุนไปจนหมดแลว แตยังศึกษาไมสําเร็จผูรับทุน
จะตองประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของผูใหทุนหรือสวนราชการที่เกี่ยวของที่ไดกาํหนดและสั่ง
การเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันที่ทําสัญญาน้ี และที่จะออกใชบังคับตอไปภายหลัง
โดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับและคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 
 
 ขอ 4 ผูรับทุนจะตองต้ังใจศึกษาและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาใหตรงตามที่ผูใหทุนกําหนดโดย
ผูรับทุนจะตองศึกษา เพื่อใหสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาของหลักสูตร โดยไมหลีกเลี่ยงละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง 
ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการดังกลาว เวนแตจะไดรับความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
จากผูใหทุน 
 
 ขอ 5 หากผูใหทุนเห็นสมควรไมใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนตอไป ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใหทุนมีอํานาจสั่ง
งดใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนไดทันท ี

 
สัญญาเลขที่ ........... /........... 
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 ขอ 6 หากผูรับทุนไมปฏิบัติตามขอ 4 หรือศึกษาตอครบตามจํานวนปที่ระบุแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา 
ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเองจนกวาจะสําเร็จการศึกษา และผูใหทุนมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ี
ได ในกรณีน้ีผูรับทุนยินยอมชดใชเงินทุนคืนใหผูใหทุน พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกจํานวนสองเทาของเงินทีผู่รับทุนไดรับไป
ทั้งหมด 
 
 ขอ 7 หากผูรับทุนไดรับทุนคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แลวตอมาไดรับทุนรัฐบาล หรือทุน
จากแหล งอื่นที่ สนับสนุนแบบเต็ม (FullScholarship)ผู ให ทุนจะสั่ งงดการใหทุนคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามสัญญาน้ีทันที และใหผูรับทุนไปรับทุนรัฐบาลหรือทุนจากแหลงอื่นแทน โดยหามรับทุนซอน
กัน ทั้งผูรับทุนจะตองคืนเงินใหกับคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เต็มจํานวนที่ไดรับไปแลว ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว 
  

ขอ 8 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ผูรับทุนไดให (นาย, นาง, นางสาว)   
...............................................................................ซึ่งเปน (บิดา, มารดา, พี่นองรวมสายโลหิตเดียวกัน) หรือผูที่ผูใหทุน
เช่ือถือเปนผูคํ้าประกัน และในกรณีที่ผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูรับทุนยินยอมเปลี่ยนผูคํ้า
ประกันใหใหม ภายในกําหนด 30 วันนับจากวันที่ไดรับจากผูใหทุน 
 
 สัญญาน้ีทําข้ึน 3 ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีดีแลว จึงได
ลงลายมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ผูรับทุนยึดถือไว 1 ฉบับ และผูใหทุนยึดถือไว 2 ฉบับ 
 
 
 
 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรับทุน  ลงช่ือ ........................................................ ผูใหทุน 
       (.......................................................)          (รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ) 
                             คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 
 
ลงช่ือ ......................................................... พยาน  ลงช่ือ ........................................................ พยาน 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิต  ชูคันหอม)      (นายอุดร  พุทธิมา) 
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สัญญาค้ําประกัน 
 
 

ทําที่ ..................................................................... 
      วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ. .............. 
 
ขาพเจา ................................................................... อายุ ............... ป  รับราชการ .......................................... 
ตําแหนง .................................................................. สังกัด ............................................................................... 
อยูบานเลขที่ ............................ หมูที่ ............ ถนน ................................. ตําบล/แขวง..................................... 
อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด ............................. คูสมรสช่ือ ............................................ 
ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวตอคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีขอความดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ตามที่ ............................................................ ไดทําสัญญารับทุนศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา เขา
ศึกษาในหลักสูตร....................................................... สาขาวิชา .....................................................     คณะสัตว-
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนตามสัญญาเลขที่ ............../.............. ลงวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ
............... น้ัน  ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีแลว  ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูคํ้าประกัน
ใหกับ ............................................................... ตอ คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน    กลาวคือ ถา 
......................................................... กระทําผิดสัญญาดังกลาว ไมวาขอหน่ึงขอใดก็ตามและจะตองชดใชเงินหรือ
คาเสียหาตามสัญญาดังกลาวใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขาพเจายินยอมสละสิทธ์ิของผูคํ้า
ประกันตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 687, 688, 689 และ 690 
 ขอ 2 หาก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ยินยอมใหผลัด หรือผอนเวลา หรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชําระหน้ีตามสัญญาดังกลาวใหแก ........................................................................... ไมวา 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจะไดแจงใหขาพเจาทราบหรือไมก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงให
ความยินยอมดวยทุกครั้ง และขาพเจารับเปนผูคํ้าประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกวา............................................. 
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกลาวและเงื่อนไขทุนคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ครบถวนแลว 
หรือจนกวา .............................................................. ไดชดใชเงินตามสัญญาดังกลาวเสร็จสิ้นแลว 
 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 
     ลงช่ือ ............................................................ ผูคํ้าประกัน 
               (............................................................) 
 

     ลงช่ือ ............................................................ ผูใหความยินยอม 
               (............................................................) 
 

ลงช่ือ ......................................................................... พยาน 
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิต  ชูคันหอม)    
  

ลงช่ือ .......................................................................... พยาน 
        (นายอุดร  พุทธิมา) 


