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ข้อแนะน ำในกำรท ำสัญญำรับทุนอุดหนุนกำรศึกษำเฉพำะค่ำเล่ำเรียนประเภท 60/40   
 
 
1. ผูรั้บทุน กรอกแบบฟอร์มสญัญาการรับทุน จ านวน 2 ชุด  โดยมีผูล้งนามเป็นพยาน 1 คน  
   (พยานฝ่ายผูรั้บทุนและพยานฝ่ายผูค้  ้าประกนัตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั)  
   และแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 
 1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
 2. ทะเบียนบา้น 

2. ผูค้  ้าประกนั เป็นบิดา-มารดา หรือญาติพ่ีนอ้งท่ีใชน้ามสกลุเดียวกนั หรือขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ    
  กรอกแบบฟอร์มสญัญาค ้าประกนั จ านวน 2 ชุด  โดยมีผูล้งนามเป็นพยาน  2 คน  
   (พยานฝ่ายผูรั้บทุนและพยานฝ่ายผูค้  ้าประกนัตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั)      
   กรณีผูค้  ้าประกนัสมรสแลว้ ตอ้งมีค ายนิยอมของคู่สมรส (คู่สมรสตอ้งไม่ลงช่ือเป็นพยาน 
   ซ่ึงกนัและกนั)   และแนบส าเนาหลกัฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จ านวน  2 ชุด ดงัน้ี   
 1. บตัรประจ าตวัประชาชน   
 2. ทะเบียนบา้น 
 3. ใบส าคญัการสมรส    
 4. ใบส าคญัการหยา่ (ถา้มี) 
 5. ใบมรณบตัร (ถา้มี) 
 6. ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ  (ถา้มี) 

3. เม่ือด าเนินการตามขอ้ 1-2  เรียบร้อยแลว้ โปรดน าส่งสญัญาการรับทุน และส าเนาหลกัฐานดงักล่าว   
 ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั  อาคารเฉลิมราชกมุารี 60 พรรษา 
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บัณฑิตวทิยำลยั   จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
สัญญำกำรรับทุนอุดหนุนกำรศึกษำเฉพำะค่ำเล่ำเรียนประเภท 60/40    

 
ปีกำรศึกษำ .......................... 

                                       วนัท่ี..........................เดือน .....................พ.ศ.................... 
 สัญญาน้ีท าข้ึนระหว่าง  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู ้ให้ทุน”  กับ          
นาย/นาง/นางสาว...............................…..............….……....เกิดวนัท่ี....................เดือน.....................พ.ศ..............อายุ............ปี
อยู่บ้านเลขท่ี ..............................ถนน .............................................แขวง ..................................เขต ..............................................  
จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์....……………............... E-mail………………………………  
เป็นนิสิตระดับปริญญา....................เลขประจ าตัว.....................................สาขาวิชา…...............................................................
ภาควิชา...............................................................คณะ............................................... ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูรั้บทุน” โดย
ผูรั้บทุนตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขอนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผูรั้บทุนตกลงรับทุนการศึกษาของผูใ้หทุ้น ในระดบัปริญญา..............  โดยเร่ิมรับทุน  ตั้งแต่ภาคการศึกษา...........
ปีการศึกษา ................เป็นเวลา............. ปี        ซ่ึงสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามท่ีจ่ายจริง (ในอตัรานิสิตชาวไทยและไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา)    
 ขอ้ 2 ผูรั้บทุนตอ้งส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ในระหว่างรับทุนทุกส้ิน        
ภาคการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแผนการศึกษาในภาคถดัไป โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา   ส่วนการจ่ายเงินทุนใน
งวดถดัไปตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ห้ทุนก่อน  ในกรณีท่ีแตม้เฉล่ียสะสมต ่ากวา่  3.25 ติดต่อกนั 2 คร้ัง หรือผลการศึกษา
เป็น U ในรายวิชาเดียวกนัเป็นคร้ังท่ี 2 ติดต่อกนั 2 คร้ัง/วิทยานิพนธ์ไดรั้บการประเมินเป็นสัญญาลกัษณ์  U ติดต่อกนั 2 คร้ัง  
ผูใ้หทุ้นจะระงบัการจ่ายเงินทุนในภาคการศึกษาถดัไป    
 ขอ้ 3 ในกรณีท่ีผูรั้บทุนยติุหรือลาพกัการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร หรือกระท าทุจริตในการสอบหรือคดัลอกผลงาน
วชิาการ ของผู ้อ่ืน  หรือถูกให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตผู ้ให้ทุนสามารถเรียกให้ผู ้รับทุนชดใช้เงินทุนคืนในจ านวนเท่ากับ
ทุนการศึกษาท่ีผูรั้บทุนไดรั้บไปแลว้  ตามก าหนดระยะเวลาท่ีผูใ้หทุ้นเรียกเก็บ 
 ขอ้ 4 การผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาน้ี ผูใ้ห้ทุนมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาการให้ทุนการศึกษาตั้งแต่
วนัท่ีผูรั้บทุนผิดสัญญา  และเรียกให้ผูรั้บทุนชดใชเ้งินเป็นจ านวนเท่าท่ีผูรั้บทุนไดรั้บทุนไปแลว้  ในกรณีท่ีผูรั้บทุนผิดนัดไม่ 
ช าระหน้ีตามก าหนดระยะเวลาแห่งการชดใชห้น้ี  ผูใ้หทุ้นจะคิดดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี  แต่ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามดุลพินิจของผูใ้หทุ้น 
 ขอ้ 5 เพ่ือเป็นการประกนัตามสญัญาน้ี  ผูรั้บทุนไดจ้ดัให ้นาย/นาง/นางสาว...............................................................… 
เป็นผูค้  ้ าประกนัตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัลงวนัท่ี...…....เดือน....…...... พ.ศ. ............ ดงัท่ีไดแ้นบพร้อมสัญญาฉบบัน้ี ผูรั้บทุน
ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งนามต่อหนา้พยานไว ้  ณ  วนั เดือน ปี ขา้งตน้  

 จึงไดล้งนามต่อหนา้พยานไว ้ณ วนั เดือน ปี ขา้งตน้ 

  

 
 ลงนาม ....................................................... ผูใ้หทุ้น ลงนาม...................................................... ผูรั้บทุน 
                (รองศาสตราจารย ์ดร.ยทุธนา ฉพัพรรณรัตน์)        (............................................................) 
                             คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 

  ลงนาม .................................................. พยาน                     ลงนาม .................................................................. พยาน 
                                 (นางอภิชนา   ชิตณรงค)์             (...............................................................) 
          หวัหนา้กลุ่มภารกิจส่งเสริมสนบัสนุนบณัฑิตศึกษาฯ                                  ประธานหลกัสูตร/อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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สัญญำค ำ้ประกนั 
 
                            วนัท่ี ………….. เดือน …………………….พ.ศ…………. 
 
 ขา้พเจา้ …………………………..…….…………………. อาย…ุ…..…….. ปี    อาชีพ……………………………. 
บา้นเลขท่ี ………………….. ซอย……………………….. ถนน…………………………..… แขวง…………………………… 
เขต …………………………… จงัหวดั …………………………… รหสัไปรษณีย…์…………… โทรศพัท…์……………….. 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูค้  ้าประกนั” ขอท าสญัญาค ้าประกนัน้ีใหไ้วแ้ก่บณัฑิตวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผูค้  ้าประกนัไดท้ราบขอ้ความในสญัญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40  ซ่ึง นาย/นาง/
นางสาว………...………………………………… ไดใ้หไ้วต้่อบณัฑิตวทิยาลยั ตามสัญญาฉบับลงวนัท่ี  ............ เดือน………. 
พ.ศ…….......... แลว้ ผูค้  ้าประกนัขอให ้สัญญาว่า ถ้านาย/นาง/นางสาว ………………..……………………..…….. กระท าผิด
สัญญาท่ีให้ ไวต้่อบณัฑิตวิทยาลยัในขอ้หน่ึงขอ้ใด  และไม่รับผิดชอบชดใชเ้งินให้แก่บณัฑิตวิทยาลยั เพราะการผิดสัญญานั้น     
ผูค้  ้าประกนัยนิยอมท่ีจะผกูพนัตนต่อบณัฑิตวทิยาลยั    เพ่ือรับผิดช าระเงินใหแ้ก่บณัฑิตวทิยาลยัจนครบถว้น 
 ขอ้ 2 ในกรณีท่ีบณัฑิตวทิยาลยัผอ่นเวลาการช าระหน้ีตามสญัญาใหแ้ก่ นาย/นาง/นางสาว……...……….……….…….... 
โดยจะไดแ้จง้หรือมิไดแ้จง้ให้ผูค้  ้ าประกนัทราบก็ตาม ให้ถือวา่ผูค้  ้ าประกนัยอมตกลงดว้ยกบัการผ่อนเวลานั้นทุกคร้ังไป   และ
ยอมมิใหถื้อเอาการใหผ้อ่นเวลาเช่นวา่นั้น   เป็นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผูค้  ้าประกนั 
 ขอ้ 3 ผูค้  ้ าประกนัจะไม่เพิกถอนการค ้าประกนัในระหวา่งเวลาท่ีผูกพนัตนอยูต่ามสัญญาการรับทุนการศึกษา  ซ่ึงไดใ้ห ้
ไวต้่อบณัฑิตวทิยาลยั 
 ผูค้  ้ าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้าพยาน  ณ วนั  
เดือน  ปี  ขา้งตน้ 
 
  ลงนาม …………………………………………….………..….. ผูค้  ้าประกนั 
               (…….………………………………………………….) 
 
  ลงนาม …..…………………………………………………..… พยาน 
            (................………..…………………………………….) 
 
  ลงนาม …..………………………….………………………… พยาน 
            (................……………………………………………..) 
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ค ำยนิยอมของคู่สมรส (ของผู้ค ำประกนั) 
 
 
 ขา้พเจา้………………………………………………… อาย…ุ…………….. ปี อาชีพ …………………………… 
บา้นเลขท่ี ……………………………………… ตรอก/ซอย…………………………………… ถนน………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………………………… อ าเภอ/เขต…………………………………. จงัหวดั……………………… 
รหัสไปรษณีย…์…………………….. ซ่ึงเป็น สามี/ภรรยา ของผูค้  ้ าประกนัซ่ึงเขา้ผูกพนัตามสัญญาน้ี ไดย้ินยอมให้สามี/ภรรยา 
ของขา้พเจา้เขา้ท าสญัญาน้ี และขา้พเจา้ไดล้งช่ือ ไว ้ณ วนัท่ี…….......……เดือน…....…………..…พ.ศ…….......………. 
 
 
 
  ลงนาม …………………………..……………………….. สามี / ภรรยา 
    (……………………………..……………………….) 
 
  ลงนาม ………………..………………………………….. พยาน 
    (…………………….……………………………….) 
 
  ลงนาม ……………….…………………………………..  พยาน 
    (…………………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 


