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คู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบและกรอกเอกสำร 
สัญญำรับทุนกำรศึกษำ พสวท. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 

รับทุนกำรศึกษำ และสัญญำค  ำประกัน  

  การท าสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ าประกันต้องท าขึ้นเป็นสองฉบับเรียกว่า ต้นฉบับ
และคู่ฉบับ พิมพ์ด้วยกระดาษหน้าเดียว มีข้อความถูกต้องตรงกัน  

 ถ้ามีที่ใดเขียนผิดหรือขาดตกบกพร่อง ห้ามขูด ลบ เขียนซ้ า เขียนทับ หรือป้ายด้วยน้ ายาลบ
ค าผิด แต่ให้ขีดฆ่า หรือท าเครื่องหมายตกเติมแล้วเขียนใหม่พร้อมกับลงนามก ากับไว้ด้วย โดยวิธีการกรอกสัญญา
จะเรียงล าดับตามตัวเลขในวงเล็บที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญา ดังนี้ 

1. สัญญำรับทุนกำรศึกษำ 

     (1)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จ านวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ 
           ปิดทับกระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ท าสัญญารับทุน 
      

 
 
 
 
 
 
(2)  เลขที่สัญญา ใช้อักษรย่อ พสวท. ตามด้วยรหัสประจ าตัวนักเรียนทุน (ดูจากระบบสารสนเทศนักเรียน 
     ทุน พสวท.) ตามด้วยเครื่องหมาย “ – ”  และล าดับที่ของสัญญาที่ผู้รับทุนท า/ปีการศึกษาที่ประกาศเป็น    
     ผู้รับทุน เช่น พสวท.611001-1/61 

     (3)  ปีการศึกษาท่ีได้รับทุน 
     (4)  วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาฉบบันี้ 
     (5)  การระบุชื่อ และต าแหน่งของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา ณ วันที่ที่ท าสัญญา  
           โดยดูจากค าสั่ง สสวท. 
     (6)  ชื่อ และนามสกุล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้รับทุน 

(7)  ผู้ปกครองในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับทุนยังเป็นผู้เยาว์     
     (ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์) 
(8)  ปีการศึกษาท่ีได้รับทุน 
(9)  ระบรุะยะเวลาที่ได้รับทุน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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(10)  ข้อมูลโรงเรียนทุนที่นักเรียนทุนศึกษา 
(11)  ปีการศึกษาท่ีได้รับทุน 
(12) – (13)  ชื่อและนามสกุลของผู้ค้ าประกัน 
(14)  ลงลายมือชื่อผู้ให้ทุน 

     (15)  ลงลายมือชื่อผู้รับทุน 
(16)  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดา หรือมารดา คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ หากบิดา มารดาไม่ได้           
       จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาเปน็ผู้ลงลายมือชื่อต้องแนบสูติบัตรหรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร  
       ส าหรับผู้ปกครองในที่นี้เป็นเช่นเดียวกับ (7) 
(17) - (18)  ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

2. เอกสำรแนบท้ำยสัญญำรับทุนกำรศึกษำ 

 (1)  เลขที่สัญญารับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      (2)   ลงลายมือชื่อผู้ให้ทุน 
      (3)   ลงลายมือชื่อผู้รับทุน 

 (4) - (5)  ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

3. สัญญำค  ำประกัน 

  (1)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท จ านวน 2 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ 
            ปิดทับกระดาษและลง วัน เดือน ปี ที่กระท าสิ่งเหล่านี้ 

 

 
  
 
 

 (2)  วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญาค้ าประกันนี้ 
 (3)  ชื่อ และนามสกุล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ค้ าประกัน 
 (4)  ชื่อ และนามสกุลของผู้รับทุน 
 (5)  ปีการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับทุน 
 (6)  เลขทีส่ัญญารับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (7)   ระบุระยะเวลาสิ้นสุดตามหลักสูตร โดยคิดตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่เปิดภาคการศึกษาท่ีผู้รับทุนเริ่มรับ 
             ทุน พสวท.จนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 3 ปี  
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 (8)  การค านวณวงเงินค้ าประกัน จะระบุจ านวนเงินทุนสองเท่าของอัตราทุนการศึกษาที่ผู้รับทุนมีสิทธิได้รับ         
            ในแต่ละระดับการศึกษา จากคู่มือนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560 (เงินเดือน ค่าเล่าเรียน  

  ค่าหนังสือ ค่าคอมฯ ค่าโครงงาน ค่าน าเสนอผลงาน) จ านวน 737,200.00 บาท มีวิธีการค านวณดังนี้ 

1. มัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลาให้ทุน  =   1   ปี คิดเป็นเงิน    =      111,200.00   บาท 

2. มัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลาให้ทุน  =   1   ปี คิดเป็นเงิน    =        91,200.00   บาท 

3. มัธยมศึกษาปีที่ 6  เวลาให้ทุน  =   1   ปี คิดเป็นเงิน    =      166,200.00   บาท 

4. รวมเงินทุนการศึกษา (รายการที่ 1+2+3)   คิดเป็นเงิน    =      368,600.00   บาท 

5. วงเงินที่ระบุในสัญญาค้ าประกัน สองเท่าของเงินทุนการศึกษาที่
ได้รับ (รายการที่ 4 X 2) 

คิดเป็นเงิน    =     737,200.00  บาท 

ข้อมูลที่มำของวงเงินที่น ำมำค ำนวณ 

ระดับ เงินเดือน 
ค่าเล่า
เรียน 

ค่าหนังสือ ค่าคอมฯ โครงงาน 
น าเสนอ
ผลงาน 

รวม 

ม.4 73,200.00 10,000.00 3,000.00 25,000.00 - - 111,200.00 
ม.5 73,200.00 10,000.00 3,000.00 - 5,000.00 - 91,200.00 
ม.6 73,200.00 10,000.00 3,000.00 - - 80,000.00 166,200.00 
รวม 219,600.00 30,000.00 9,000.00 25,000.00 5,000.00 80,000.00 368,600.00 

 (9)  ปีการศึกษาท่ีผู้รับทุนได้รับทุน 
      (10)  แสดงรายละเอียดของโฉนดที่ดินตามหัวข้อที่ก าหนด โดยผู้ค้ าประกันที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องน าไป 
 ให้ส านักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ประเมินราคาก่อน เมื่อได้หนังสือประเมินราคาแล้วน าไปมอบให้
 เจ้าหน้าที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานการค้ าประกันด้วย และต้องปลอดภาระผูกพันใด ๆ  
      (11)  ทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ พันธบัตร สลากออมสิน ใบหุ้น เป็นต้น โดยให้กรอกรายละเอียดของทรัพย์สิน  
             เช่น ชื่อของทรัพย์สิน เลขที ่ราคา ผู้ออก วันครบก าหนด 
 (12) วัน เดือน ปี ที่ท าสัญญารับทุนการศึกษา 
 (13)  ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน 

 (14) - (15) ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

หมำยเหตุ  กรณีท่ีผู้ค้ าประกันเป็นบิดา มารดา และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับช านาญการ 
               หรือระดับ 7 ขึ้นไป ไม่ต้องกรอกรายละเอียดและแสดงหลักฐานตามข้อ (10) และ (11) 

 

 

 



 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่ใชก้ับสัญญารับทุนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 

4 

หลักฐำนประกอบกำรท ำสัญญำรับทุนและสัญญำค  ำประกัน 

1. หลักฐานที่ผู้รับทุนต้องใช้ประกอบการท าสัญญาให้ทุน (จ านวน 2 ชุด)  คือ      
       1.1  อากรแสตมป์ 1 บาท        
 1.2  รูปถ่ายขนาด 1.5 × 2.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน     
 1.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน   
 1.4  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
 1.5  ส าเนาสูติบัตรของผู้รับทุน หรือหนังสือรับรองบุตร เฉพาะกรณีท่ีบิดาของผู้รับทุน ลงลายมือชื่อเป็น     
             ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ค้ าประกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือหย่า  
             หรือมารดาเสียชีวิต 

2. หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน (จ านวน 2 ชุด) คือ             
 2.1  อากรแสตมป์ 10 บาท        
 2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และส าเนา  
             ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน       
 2.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ และส าเนา  
             ทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน      
 2.4  ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนสมรส หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส    
             ของผู้ค้ าประกัน ตามแต่กรณี   
 2.5  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น  
 
หมำยเหตุ  ส าเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าสัญญาให้ทุน และสัญญาค้ าประกันทุกฉบับต้องมีการรับรอง    
              ส าเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อก ากับทุกฉบับ โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับหลักฐานที่น ามาใช้ 
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สัญญาเลขท่ี............................................ 

สัญญำรับทุนกำรศึกษำ 

พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

     ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ........................... 

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

ท าท่ี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

โดย …………………………………………………………………………………….................................................... ............ 

ปฏิบัติงานแทนผู้อ านวยการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  "ผู้ให้ทุน"  ฝ่ายหนึ่งกับ    

นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ. ............................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................... 

เกดิเมื่อวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............อายุ............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่..............

ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................... ....... 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ ....................... 

โทรศัพท์...................................อีเมล..............................................บิดาชื่อ.................................................. ....

มารดาชื่อ...................................................ผู้ปกครองชื่อ  (กรณีที่บิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูกศาล

ถอนอ านาจปกครอง)............….....….......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้รับทุน " อีกฝ่ายหนึ่ง 

เนื่องจากผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา............................ ....... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 

เรียกว่า " ทุน พสวท. " ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าสัญญากันไว้ดังต่อไปนี้ 

 

/ข้อ 1 ผู้ให้ทุน... 

  
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 
1.5 x 2. 5 นิ้ว 

 ปิดอากร 
แสตมป ์
1 บาท 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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  ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษา พสวท. เป็นเวลา.................................... ปี เพ่ือศึกษา

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีที่  5 และปีที่  6 ตามล าดับในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ณ ศูนย์โรงเรียน

........................................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................................ .................

และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือข้อก าหนดต่าง ๆ    

ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ประจ าปีการศึกษา............................. ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 2  ในระหว่างที่รับทุนหรือภายหลังจากการรับทุนตามสัญญานี้ไปจนหมดแล้ว แต่ยัง 

เรียนไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมอยู่ในความดูแลของผู้ให้ทุนโดยจะเชื่อฟัง ประพฤติ และปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของผู้ให้ทุนที่ได้ก าหนดและสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาความประพฤต ิ

และการใช้จ่ายเงินของผู้รับทุนที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไป 

ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 3  ในระหว่างที่เป็นนักเรียนทุน พสวท. ผู้รับทุนต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษา 

อย่างดีที่สุดเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็วที่สุด ห้ามหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียน 

ส าเร็จการศึกษาทุน พสวท. เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนา 

และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งต่อไปนี้ ในสัญญานี้ เรียกว่า 

“ คณะอนุกรรมการ " 

  ห้ามผู้รับทุนรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ไม่ว่าในประเทศหรือ 

ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใด หากทุนดังกล่าวมีสภาพเงื่อนไขหรือข้อผูกพันอันอาจเป็นอุปสรรค 

ท าให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญานี้และแผนของทุน พสวท. ได้ 

  ข้อ 4  ในระหว่างที่รับทุนการศึกษาหากคณะอนุกรรมการมีมติให้ผู้รับทุนพ้นสภาพจาก 

การเป็นนักเรียนทุน พสวท. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนตั้งแต่      

วันที่พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน พสวท. หรือวันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวได้ 

            ข้อ 5  เมื่อผู้รับทุนเรียนส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้รับทุนต้องสมัคร 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่คณะอนุกรรมการก าหนด ห้ามสมัคร  
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนใด 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

                                                                                                                 /ถ้าผู้รับทุน... 

(9) 

(10) 

(11) 



 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่ใชก้ับสัญญารับทุนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 

3 

  ถ้าผู้ รับทุนไม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ที่คณะอนุกรรมการก าหนด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจ านวนสองเท่าของเงินทุน 

และหรือเงินอื่นใดท่ีได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญานี้ 

  ข้อ 6  ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละ 

ข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือศึกษาไม่ส าเร็จด้วยประการใด ๆ และคณะอนุกรรมการเห็นว่า  

ผู้รับทุนต้องรับผิด ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินทุน และหรือ  

เงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทนุในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญานี้ 

  ข้อ 7  เงินที่ชดใช้คืนตามสัญญาข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ผู้รับทุนต้องช าระให้ครบถ้วนภายใน 

ก าหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระเงินดังกล่าว หรือช าระ 

ไม่ครบภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15     

(สิบห้า) ต่อปี นับถัดจากวันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

  ข้อ 8  ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 5 หรือข้อ 6 ในกรณีต่อไปนี้ 

   (1)  ตาย 

           (2)  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุน 

ไม่ต้องรบัผิด 

  ข้อ 9  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้ให้….....................…..……… 

……..………………................ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ให้ทุนเชื่อถือเป็นผู้ค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับทุน 

ตามสัญญานี้  และในกรณีที่ผู้ ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยน             

ผู้ค้ าประกันให้ใหมภ่ายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

 

 

                                                                                                               

 /ข้อ 10 หากมี… 

(12) 
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  ข้อ 10 หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนมีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิ

ทางศาลเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามสัญญานี้และสัญญาค้ าประกันจากผู้รับทุนและผู้ค้ าประกัน ซึ่งในกรณี

ดังกล่าวหากผู้ให้ทุนไม่สามารถส่งค าคู่ความและเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการด าเนินคดีให้แก่    

ผู้รับทุนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนขอแต่งตั้งให้ นาย,นาง,นางสาว...............................................................    

ซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันของผู้รับทุนเป็นตัวแทนในการรับค าคู่ความและเอกสารดังกล่าวจนกว่าจะพ้นภาระผูกพัน

ตามสัญญานี้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

ในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………..…ผู้ให้ทุน 

           (……………………………………………………..) 

ลงชื่อ………………………………………………….…ผู้รับทุน 

(…………………………...…………………………) 

ลงชื่อ.............................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

(……………………………………………….……) 

ลงชื่อ……………………………………………......….พยาน 

(……………………………………………………) 

ลงชื่อ……………………………………………......….พยาน 

(……………………………………………………) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 



ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 
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เอกสำรแนบท้ำยสัญญำรับทุนกำรศกึษำ 

1. เงื่อนไขและข้อผูกพัน 

                 นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ควรตระหนักถึงคุณค่าและ 
ความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งม่ันที่จะศึกษาใน 
แขนงวิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนส าเร็จการศึกษา การขอลาออกจากทุนหรือการต้องพ้นสภาพจากการ 
เป็นนกัเรียน นิสิต นักศึกษา กลางคันย่อมก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนก าลังกายและ 
ก าลงัสมองของผู้ร่วมด าเนินงานทุนนี้อย่างมาก ดังนั้น ก่อนสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครควรได้ศึกษา 
รายละเอียดต่าง ๆ  ตลอดจนเงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยละเอียด  และควร 
ปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
   1.1 นักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. จะต้องท าสัญญากับสถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือรับทุนการศึกษา พสวท. และยินยอมปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขและข้อผูกพันที่ทุน พสวท. ก าหนดไว้ ในการนี้บิดา หรือมารดา สามารถเป็นผู้ค้ าประกันการท า 
สัญญาดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์  หากเป็นบุคคลอื่นจ าเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์ 
   1.2 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา  ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)  และหลังส าเร็จการศึกษา 
         1.2.1   ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ในระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก จะยังคงสภาพเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ทุน พสวท. ต่อไปในแต่ละชั้นเรียน
สูงถัดไปของแต่ละระดับการศึกษาดังกล่าว  จะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ก. ระดับมัธยมศึกษำ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 
   (1)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดี และ 
   (2)  มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
            ก. หลักสูตรปกติ คิดคะแนนรวมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา  
            - ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 
              - ระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ทุกรายวิชาในหลักสูตรปกติ
เฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 3.25 (ยกเว้นโปรแกรมเสริม พสวท.) 
          ข. หลักสูตรโปรแกรมเสริม คิดคะแนนรวมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา  
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 

           ในกรณี ผู้รับทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มคีะแนนรวมเฉลี่ยตลอดปี (GPA) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ให้พิจารณาคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอด 4 ภาคเรียน 
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  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  (1)  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดี และ 
  (2)  มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ 
      ก. หลักสูตรปกติ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 
          - ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 
          - ระดับคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ทุกรายวิชาในหลักสูตรปกติ
เฉลี่ยต้องไม่ต่ ากว่า 3.25 (ยกเว้นโปรแกรมเสริม พสวท.) 
     ข. หลักสูตรโปรแกรมเสริม (คิดคะแนนโครงงาน 1 และโครงงาน 2) 
       - ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือวิชาโครงงานคณิตศาสตร์ หรือ
วิชาโครงงานเทคโนโลยี ต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 

   ข. ระดับปริญญำตรี 
   เกณฑ์ส าหรับนิสิต นักศึกษาท่ีเข้ารับทุน พสวท.  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นไป 
   (1)  ผ่านเงื่อนไขการเป็น  นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ในระดับชั้นปีที่ต่ ากว่า 
   (2)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและผ่านการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ 
พสวท. ระดับอุดมศึกษา ที่ก ากับดูแล 
   (3)  มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี 

(4)  มีผลการเรียนดี กล่าวคือ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
ในแต่ละปีการศึกษาต่อๆ ไป 
 ค. ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท และปริญญำเอก) 
 (1) ผ่านเงื่อนไขการเป็น นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ในระดับชั้นที่ต่ ากว่า 
 (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด และผ่านการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ พสวท. 
ระดับอุดมศึกษา ที่ก ากับดูแล 
 (3) มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและมีความประพฤติดี 
 (4) มีผลการเรียนดี ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 3.25 

หมำยเหตุ    การยกเว้นเงื่อนไขนี้ (ทั้งระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) อาจท าได้  
ถ้าได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ พสวท. ที่ก ากับดูแล ในแต่ละระดับ 

 1.2.2 ในขณะศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก  มีเงื่อนไขและข้อผูกพันดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในระดับมัธยมศึกษา จะต้องศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามที่ 
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาก าหนด 
 (2) ในระดับปริญญาตรี ทั้งในและต่างประเทศจะต้องเลือกศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สาขาใดสาขาหนึ่ง คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ หรือสาขา ที่เป็นความต้องการของประเทศและ
ขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถสูงมาศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ที่ก ากับดูแล ก าหนด 
ทุน พสวท. จึงสนับสนุนให้นิสิต  นักศึกษา  เลือกศึกษาได้ 
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 (3) ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศให้เลือกศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์หรือวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามความถนัดของ นิสิต นักศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการ     
ของประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ 
 (4) เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จะต้องปฏิบัติงานตอบแทน
ทุนการศึกษาในหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าหนดให้  เป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่
ได้รับทุนส าหรับการรับทุนศึกษาในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ส าหรับการรับทุนศึกษา
ต่างประเทศ ทั้งนี้ นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแต่การเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และหากต้อง
ปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี ก าหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี 

2. กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

 ทุน พสวท. มีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนให้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก โดยอย่างต่ าต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในระดับสูงเพียงพอที่จะเข้าปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
 2.1 กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
 (1)  นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (2)  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จะต้องได้คะแนนเฉลี่ย 
สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.2 กำรศึกษำระดับปริญญำโท  
                  (1) นิสิต นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   (2)  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
   2.3 กำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
                  (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิต นักศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
   (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิสิต นักศึกษา ต้องผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
ยกเว้น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทีมี่คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) อยู่ในช่วง 3.25-3.49 จะต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทย จึงจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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  ส าหรับผู้รับทุนที่ศึกษาในสหราชอาณาจักร จะต้องมีผลการศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 66% 
แต่หากมีผลการศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว อยู่ในช่วง 61.0 - 65.9 % ผู้รับทุนจะต้อง
ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นน า และให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ  
  การยกเว้นเงื่อนไขตามข้อ 2.1 ถึง 2.3 อาจท าได้ถ้าได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ พสวท. 
ที่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้คะแนนผลการเรียนเป็นตัวเลข ให้ใช้หนังสือรับรอง/สนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาให้ทุนการศึกษา 

3. กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษำในโครงกำร พสวท.  

   เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็น นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ทุน พสวท.   มีดังนี้  
                  (1) นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. แล้ว  และหรือก าลังศึกษาอยู่ 
ณ ศูนย์ พสวท.  จะต้องไม่ไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใดทั้งในและต่างประเทศ 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท. ที่ก ากับดูแล ในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี มิฉะนั้นจะ
ถูกถอนสิทธิ์ หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.  และจะถูกแจ้งชื่อเพ่ือไม่ให้
ได้รับการพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากทุน พสวท.  
เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว 
                  (2)  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามท่ีระบุไว้ 
ในข้อ 1.2 จะต้องพ้นสภาพจากการเป็น นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ทุน พสวท.   ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการ พสวท. ที่ก ากับดูแล ในแต่ละระดับ แต่ยังคงให้ศึกษาต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เป็น
ศูนย์นั้น ๆ  ไปจนกว่าจะเรียนส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  
   นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ที่พ้นสภาพตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
พสวท. ที่ก ากับดูแล จะต้องชดใช้หรือได้รับการยกเว้นการชดใช้เงินทุนการศึกษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการ พสวท. ในแต่ละระดับ 
   (3)  นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากทุนโดยมีเหตุผลจ าเป็นบางประการ 
จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพสวท. ที่ก ากับดูแล ในแต่ละระดับ ถ้าได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ อาจจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาหรือไม่ต้องชดใช้เงินทุนก็ได้ 
   (4)  นกัเรียน  นิสิต นักศึกษาที่ไม่จัดอยู่ในข้อ (2) และ (3) แต่ประสงค์จะขอลาออกจากทุน 
พสวท. จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพสวท. ที่ก ากับดูแล ในแต่ละระดับ เช่นเดียวกัน 
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4. นักเรียน นิสิต นักศึกษำ ได้รับทรำบระเบียบ หลักเกณฑ์ ในคู่มือ นิสิต นักศึกษำ ทุนพัฒนำและส่งเสริม
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)  แล้ว 

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่……………………………………. 
 

ลงนาม…………………………………………………….ผู้ให้ทุน 
(…………………………………….………….) 

 
ลงนาม…………………………………………….……….ผู้รับทุน 

(…………………………………………………….) 

                                 ลงนาม…………………………………………………….พยาน 
(…………………………………………………….) 

 
                                 ลงนาม…………………………………………………….พยาน 

(…………………………………………………….) 
 
 
 
 
 

นายพรชัย อินทร์ฉาย 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่ใชก้ับสัญญารับทุนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 

                                                    สัญญาค้้าประกัน 

                      (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

                                                                ท้าท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

ข้าพเจ้า..............................................อายุ.............ปี อาชีพ..................................ต้าแหน่ง

.....................................สงักัด..................................อยู่บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี.................................................. 

ตรอก/ซอย...............................ถนน.................... ......................ต้าบล/แขวง.......................................................  

อ้าเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...................... ....................... 

โทรศัพท์...............................ผู้ถือบัตรประจ้าตัวประชาชนดังปรากฏตามส้าเนาแนบท้ายนี้ เกี่ยวพันกับผู้รับทุน

โดยเป็น.............................................ขอท้าสัญญาค้้าประกันให้ไว้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ตามที่นาย,นางสาว,ด.ช.,ด.ญ.............................................................ผู้รับทุน ได้ท้าสัญญารับ

ทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา..............ตามสัญญาเลขที่...........................ลงวันที่.........เดือน.................

พ.ศ................กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลารับทุนการศึกษาจนถึง

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

จ้านวน ๒ (สอง) เท่าและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณี

ที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ข้าพเจ้าได้

ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้้าประกันผู้รับทุน     

ต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้รับทุนตกเป็นผู้ผิดนัดช้าระหนี้เนื่องจากการกระท้า

ผิดสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ดีและจะต้องชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหนังสือบอกกล่าวให้

ข้าพเจ้าทราบถึงการผิดนัดช้าระหนี้ของผู้รับทุนภายในก้าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ผิดนัดช้าระหนี้  

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้รับทุนตามข้อ

ผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค้้าประกัน จ้านวน................. 

.........................(.....................................................) และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า

ผู้รับทุนจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  

                                                                                  /ทาง ... 

ปิดอากร 

แสตมป ์

๑๐ บาท 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) (6) 

(7) 

(8) 



 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่ใชก้ับสัญญารับทุนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 

      ๒ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา......................ตามเอกสารแนบท้าย

สัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่าจะได้มีการใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้ น

ครบถ้วนแล้วโดยจะไม่เพิกถอนการค้้าประกัน 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วย           

ทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และ สสวท. ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

แล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้้าประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ

ด้วยทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่นใด 

 ข้อ ๓  ในกรณีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินยอมผ่อนเวลาและ/หรือผ่อน  

จ้านวนเงินในการช้าระหนี้ตามสัญญารับทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนโดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้า    

ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี้นั้น  ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิได้ถือเอาการผ่อน

เวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  และจะรับผิด       

ในฐานะผู้ค้้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระเงินตามจ้านวนที่ผู้ รับทุนต้องรับผิดตาม         

ข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนการศึกษา และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน 

ข้อ ๔  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า  

ซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ 

           ที่ดิน   

           ก. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน..................................... .......หน้าส้ารวจ...................................... 

ระวาง...............เนื้อท่ี...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ต้าบล/แขวง.. .......................... 

อ้าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท

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

           ข. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าส้ารวจ........................ .............. 

ระวาง...............เนื้อท่ี...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ต้าบล/แขวง............................ 

อ้าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ......................................... ..............บาท

(.................................................)  
/ทรัพย์สิน... 

(9) 

(10) 



 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่ใชก้ับสัญญารับทุนของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น 

            ๓ 

             ทรัพย์สินอื่น ๆ 

ก. ........................................................................................................................................................ 

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

          ข.  .......................................................................................................................................................... 

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

          ข้อ ๕  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้ า

ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔ แห่งสัญญานี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับอยู่เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน 

ข้อ ๖ หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญารับทุนการศึกษาตามที่ข้าพเจ้าได้ท้าสัญญาค้้าประกันไว้และ

ต่อมาปรากฏว่ามีเหตุจ้าเป็นที่ผู้ให้ทุนจะต้องใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนและเงินอ่ืนๆ  

คืนตามข้อ ๕ , ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของสัญญารับทุนการศึกษาลงวันที่............. ...........................แต่ผู้ให้ทุนไม่

สามารถส่งค้าคู่ความและเอกสารต่างๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้ในการด้าเนินคดีให้กับผู้รับทุนได้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ให้ทุน           

ส่งเอกสารดังกล่าวมายังข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้แทนผู้รับทุนตามที่ผู้รับทุน           

ได้ให้สัญญาไว้กับผู้ให้ทุนตามข้อ ๑๐ ของสัญญารับทุนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ

ต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ...................................... ..........................ผู้ค้้าประกัน 

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

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

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

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

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

     . 

            

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 


