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คู่มือ 

แนวปฏิบัติการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 

- ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ 

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

คํานํา 

 ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา (ฝปบท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทําคู่มือแนวปฏิบัติการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 

โดยรวบรวมสาระสําคัญต่างๆ เก่ียวกับการทําสัญญารับทุน พสวท. เช่น ขั้นตอนการทําสัญญารับทุนการศึกษา 

คําแนะนําการกรอกเลขสารสัญญา และสรุปปัญหาและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําสัญญารับทุนการศึกษา 

พสวท. เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ต่อไป 

 ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสัญญาฯ รวมถึงให้คําแนะนําในการ

ทําสัญญาฯกับนักเรียนทุน พสวท. ได้ 

 

   ฝ่ายประสานและบูรณาการทุนการศึกษา  

                                                     (ฝปบท.) 
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การทําสัญญารับทุนการศึกษาของนักเรียนทุน พสวท. 

 ในการับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(ทุน พสวท.) น้ัน เมื่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัยมศึกษา 

ตอนปลาย ระดับอุดมศึกษาในประเทศ และระดับอุดมศึกษาต่างประเทศแล้ว จะต้องมีการทําสัญญา 

รับทุนการศึกษา พสวท. ตามประเภททุนที่ได้รับ โดยแบบฟอร์มสัญญาของนักเรียนทุน พสวท. มีจํานวน 

4 แบบฟอร์ม ดังน้ี 

 1. สัญญารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2. สัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประเภทรับปกติ/เพ่ิมเติม 

 3. สัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประเภทรับทดแทน  

 4. สัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ 

 นอกจากน้ี นักเรียนทุน พสวท. ที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืนแทนทุน พสวท. จะต้องมีการทํา

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน พสวท. ด้วย โดยแบบฟอร์มสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน พสวท.  

มีจํานวน 2 แบบฟอร์ม ดังน้ี 

 1. สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน พสวท. ประเภททุนไม่มีข้อผูกมัด 

 2. สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน พสวท. ประเภททุนมีข้อผูกมัด 

 สําหรับขั้นตอนการทําสัญญารับทุนการศึกษา และแนวปฏิบัติการทําสัญญารับทุนการศึกษา

ของนักเรียนทุน พสวท. มีดังน้ี 

ขั้นตอนการทําสัญญารับทนุการศึกษาของนักเรียนทนุ พสวท. 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้กําหนดรูปแบบและเน้ือหา
ของสัญญา โดยหลังจากมีประกาศผลคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุน พสวท. หรือ สสวท. อนุมัติให้รับทุนอ่ืนแล้ว 
นักเรียนทุนจะมีการทําสัญญารับทุนการศึกษา โดยขั้นตอนการทําสัญญาฯ ดังน้ี 

 1. ช่วงเวลาที่ทําสัญญาฯ ผู้รบัผิดชอบการทําสัญญาฯ และการจัดเตรียมแบบฟอร์มสญัญาฯ  
 1.1) ช่วงเวลาที่ทําสัญญาฯ และผู้รับผิดชอบการดําเนินการ 
           1.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                             - สสวท.  จัดเตรียมแบบฟอร์มสัญญาฯ และดําเนินการให้นักเรียนทุน  
                                         และผู้ค้ําประกันทําสัญญาฯ พร้อมกันในวันปฐมนิเทศ (โดยปกติกําหนด 
                                         จัดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม) 
  1.1.2 ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
                                      - ศูนย์มหาวิทยาลัยจะจัดส่งประกาศผลการคัดเลือกให้ สสวท. ทาง e-mail 
                                        เพ่ือแจ้งให้ สสวท. จัดเตรียมไฟล์แบบฟอร์มสัญญาฯ และส่งให้ศูนย์ฯ 
                                        (กรณีรับทดแทน ให้ศูนย์แจ้งว่ารับทดแทนนักเรียนทนุรายใด) 
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                                      - ศูนย์มหาวิทยาลัยกําหนดวันนัดหมายให้นักเรียนทุน และผู้ค้ําประกัน   
                                        ดําเนินการทําสัญญาฯ 

 1.1.3 ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ  
  - สสวท. จัดเตรียมแบบฟอร์มสัญญาฯ และดําเนินการให้นักเรียนทุน  
                                         และผู้ค้ําประกันทําสัญญาฯ พร้อมกันในวันปฐมนิเทศ 
 1.1.4 นักเรียนทุนที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน 
  - สสวท. จัดเตรียมแบบฟอร์มสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 
                 และจัดส่งแบบฟอร์มให้นักเรียนทุน พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ 
                                        ให้นักเรียนทุนรับทุนอ่ืนแทนทุน พสวท. 

  1.2) การจัดเตรียมแบบฟอร์มสัญญาฯ 
   1.2.1 ตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก 
                                       - จํานวนนักเรียนทุน และประเภทการรับทุน 
                                           - หากมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการรับทุน ต้องแจ้งฝ่ายกฎหมายแก้ไขสัญญาฯ 
                               1.2.2 จัดแบบฟอร์มให้สญัญาให้ตรงกับประเภทการรับทุน ซึ่งสัญญา 1 ฉบับ   
                                       ประกอบไปด้วย  
                                       - สญัญารบัทุนการศึกษา 
                                       - เอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนการศึกษา 
                                       - สญัญาค้าํประกัน 
                                       โดยการทาํสัญญารับทุนการศึกษา ต้องทําขึ้นเป็นสองฉบับเรียกว่า ต้นฉบับ 
                                       และคู่ฉบับ พิมพ์ด้วยกระดาษหน้าเดียว มีข้อความถูกต้องตรงกัน 
                               1.2.3 กรอกข้อมลูลงในสญัญาฯ ดังน้ี 
           - กรอกช่ือ และตําแหน่งของผู้ให้ทุนในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา  
                                         ให้ตรงกบัผู้มีอํานาจลงนามในสญัญา ณ วันที่ที่ทําสญัญาโดยดูจากคําสั่ง สสวท. 
                                      - กรอกวงเงินค้ําประกันลงแบบฟอร์มสัญญา  
                               1.2.4 เอกสารทีจ่ัดส่งให้ผู้รับทนุพร้อมกับแบบฟอร์มสัญญา ประกอบไปด้วย 
                                       - ใบกรอกข้อมูลประวัติส่วนนักเรียนทุน 
                                       - แนวการตรวจสอบหลักฐานประกอบการทําสญัญารบัทุนและสญัญาค้ําประกัน 

  2. นักเรียนทุน และผูค้้ําประกัน กรอกข้อมลู และลงนามในสัญญาฯ พร้อมแนบเอกสาร  
                        ประกอบการทําสัญญาฯ                                   
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                    3. สสวท./ศูนย์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้องเบ้ืองต้นก่อนรวบรวมกลับ สสวท. 
                        หมายเหตุ สําหรับนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาในประเทศน้ัน ผู้ประสานงานทุน พสวท./  
                       อาจารย์ของศูนย์มหาวิทยาลัย จะลงนามเป็นพยานจํานวน 1 ราย ก่อนมีหนังสือนําส่งคืน    
                       สสวท. พร้อมกับแนบปฏิทินการศึกษามาด้วย ส่วนนักเรียนทุนที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน 
                       จะส่งสัญญาฯ คืน สสวท. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบรับทราบการอนุมัติรับทุนอ่ืน สําเนา 
                       บัตรโดยสารเคร่ืองบิน และสัญญาที่ทํากับหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืน  

                   4. สสวท. ตรวจเสนอลงนามสัญญาฯ โดยสิ่งที่ต้องดําเนินการ มีดังน้ี 
                       4.1 นับจาํนวนสัญญาฯ และตรวจรายช่ือนักเรียนทุนที่ทําสัญญากับประกาศผล 
                       4.2 กรอกเลขที่สญัญา ระยะเวลารับทุนและวันสิ้นสดุการรับทุน พสวท. ลงนามเป็นพยาน  
         ถ้ามีที่ใดเขียนผิดหรือขาดตกบกพร่อง ห้ามขูด ลบ เขียนซ้ํา เขียนทับ หรือป้ายด้วย 
                            นํ้ายาลบคําผิด แต่ให้ขีดฆ่า หรือทาํเคร่ืองหมายตกเติมแล้วเขียนใหม่พร้อมกับลงนาม 
                            กํากับไว้ด้วย       
      4.3 ตรวจการกรอกข้อมูลถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฉบับ การลงนามครบถ้วน และสถานะ 
                            ของนักเรียนทุนกับผู้ค้ําประกันถูกต้อง 
                        4.4 หลักฐานประกอบการทําสัญญาฯ ครบถ้วน และมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของ 
                            หลักฐาน 

                  5. เมื่อตรวจสญัญาเสรจ็แล้ว จะแบ่งสถานะการตรวจสอบได้เป็น 2 สถานะดังน้ี 
                     5.1 สญัญาถูกต้อง = ทําหนังสือเสนอผู้ให้ทุนลงนามในสัญญาฯ พร้อมกับหนังสือส่งคู่ฉบับ 
                     5.2 สญัญายังไม่ถูกต้อง, หลักฐานไม่ครบถ้วน = แจ้งศูนย์มหาวิทยาลัย หรือนักเรียนทุน  
                          เพ่ือแก้ไขสัญญาหรือส่งหลักฐานประกอบการทําสัญญาเพ่ิม 

                  6. เมื่อสัญญาเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ให้ทุนลงนามเรียบร้อย) จะดําเนินการกับเอกสารที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
                     6.1 ต้นฉบับ 
                          - บันทกึข้อมูล และสแกนไฟล์เก็บในระบบสารสนเทศนักเรียนทนุ พสวท. 
                          - นําต้นฉบับฝากเก็บไว้กับหน่วยงานรับฝากเอกสาร 
                     6.2 คู่ฉบับ 
                          - นําส่งคืนให้โรงเรียน/ศูนย์มหาวิทยาลัยมอบให้นักเรียนทุน 
                          - สําหรบัผู้ที่ศึกษานอกศูนย์มหาวิทยาลัยจะส่งใหนั้กเรียนทุนโดยตรง 
                    6.3 บันทึกขอ้ความเสนอผู้ให้ทุนลงนามในสัญญารับทุนการศึกษา และหนังสือส่งคู่ฉบับ  
                         สัญญาไปยังศูนย์โรงเรียน ศูนย์มหาวิทยาลัย และนักเรียนทุน จะสแกนเก็บไฟลเ์ก็บใน 
                         ระบบสารบรรณ/Dirve X ฝ่าย ส่วนเอกสารฉบับจริงเก็บไว้ที่ สสวท. เพ่ือแจ้งขอทําลาย                        
                         ตามระเบียบงานสารบรรณ 
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 สําหรับรายละเอียดการกรอกข้อมูลต่างๆ ในสัญญา วิธีการออกเลขท่ีสญัญาฯ การคํานวณ
ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา และวงเงินค้ําประกันในสญัญาฯ ค้ําประกัน จะอธิบายแยกตามประเภทสัญญาฯ 
ตามลําดับ ดังน้ี 

การกรอกสัญญารับทุน พสวท. ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  

1. สัญญารับทุนการศึกษา 

     (1)  ประทับตรา “ต้นฉบับ” ไว้ที่สัญญาต้นฉบับ และประทับตรา “คู่ฉบับ” ไว้ที่สัญญาคู่ฉบับ 
     (2)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จํานวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
           ปิดทบักระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุน 

(3)  เลขที่สัญญา ใช้อักษรย่อ พสวท. ตามด้วยรหัสประจําตัวนักเรยีนทุน (ดูจากระบบสารสนเทศนักเรียน 
     ทุน พสวท.) ตามด้วยเครื่องหมาย “ – ”  และลําดับที่ของสัญญาที่ผู้รับทุนทํา/ปีการศึกษาที่ประกาศ 

          เป็นผู้รับทุน เช่น พสวท.611001-1/61 
     (4)  ปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
     (5)  วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาฉบับน้ี 
     (6)  การระบุช่ือ และตําแหน่งของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา ณ วันที่ที่ทําสัญญา  
           โดยดูจากคําสั่ง สสวท. 
     (7)  ช่ือ และนามสกุล และข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้รับทุน 

(8)  ผู้ปกครองในที่น้ี หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังจากศาลให้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับทุนยังเป็นผู้เยาว์     
     (ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์) 
(9)  ปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
(10)  ระบุระยะเวลาที่ได้รับทุน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(11)  ข้อมูลโรงเรียนทุนที่นักเรียนทุนศึกษา 
(12)  ปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
(13) – (14)  ช่ือและนามสกุลของผู้ค้ําประกัน 
(15)  ลงลายมือช่ือผู้ให้ทุน 

     (16)  ลงลายมือช่ือผู้รับทุน 
(17)  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดา หรือมารดา คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือช่ือ หากบิดา มารดา 
       ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาเป็นผู้ลงลายมือช่ือต้องมีหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรแนบ  
       สําหรับผู้ปกครองในที่น้ีเป็นเช่นเดียวกับ (7) 
(18) - (19)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

2. สัญญาค้ําประกัน 

  (1)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท จํานวน 2 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
            ปิดทับกระดาษและลง วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาฯ 
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 (2)  วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาค้ําประกันน้ี 
 (3)  ช่ือ และนามสกุล และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของผู้ค้ําประกัน 
 (4)  ช่ือ และนามสกุลของผู้รบัทุน 
  
 (5)  ระบุข้อมลูสัญญารับทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (6)  การระบุระยะเวลาในการก่อหน้ีที่จะค้ําประกัน จะระบุระยะเวลาสิ้นสุดตามหลักสูตร โดยคิดต้ังแต่ 
            วันที่ 1 ของเดือนที่เปิดภาคการศึกษาที่ผู้รับทุนเริ่มรับทุน พสวท.จนสําเร็จการศึกษาระดับ 
            มัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่น 
               - กรณีรับปกติ : เริ่มรับทุน พสวท. ช้ัน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
            เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จนครบ 
            กําหนดเวลา 3 ปี ตามหลักสูตร ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2565   
                - กรณีรับเพ่ิมเติม : เริ่มรับทุน ช้ัน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดภาค 
            การศึกษาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะเริ่มนับเวลาต้ังแต่วันน้ีต่อไปอีก 2 ปี 6 เดือน จนครบ 
            กําหนดเวลาตามหลักสูตร ซึ่งตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2565 
 (7)  การคํานวณวงเงินค้ําประกัน จะคิดคํานวณจากอัตราเงินทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ 
            จัดการศึกษา ที่ผู้รับทุนมีสิทธ์ิได้รับในแต่ละระดับ ตามอัตราที่ระบุในหนังสือการดําเนินงาน 
            ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) พ.ศ.2560- 
            2564 เสนอคณะรัฐมนตรี โดยเริ่มคํานวณต้ังแต่ภาคเรียนที่เริ่มรับทุน พสวท. จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
            ปีที่ 6 คูณด้วยสอง (วิธีการคํานวณวงเงินค้ําประกันแบบละเอียดดูหน้า 13) 
      (8)   ปีการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับทุน 
      (9)  แสดงรายละเอียดของโฉนดที่ ดินตามหัวข้อที่ กําหนด โดยผู้ค้ําประกันที่ เป็นบุคคลธรรมดา  
             จะต้องนําไปให้สํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ประเมินราคาก่อน เมื่อได้หนังสือประเมินราคาแล้ว 
             นําไปมอบให้เจ้าหน้าที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานการคํ้าประกันด้วย และต้องปลอด 
             ภาระผูกพันใด ๆ  
      (10)  ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ได้แก่ พันธบัตร สลากออมสิน ใบหุ้น เป็นต้น โดยให้กรอกรายละเอียดของทรัพย์สิน  
              เช่น ช่ือของทรัพย์สิน เลขที่ ราคา ผู้ออก วันครบกําหนด 
 (11)  วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุนการศึกษา 
 (12)  ลงลายมือช่ือผู้ค้ําประกัน 
       (13) - (14) ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

หมายเหตุ   กรณีที่ผู้ค้ําประกันเป็นบิดา มารดา และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ต้ังแต่ระดับชํานาญการ 
               หรือระดับ 7 ขึ้นไป ไม่ต้องกรอกรายละเอียดและแสดงหลักฐานตามข้อ (10) และ (11) 
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     สัญญาเลขที่............................................ 

สัญญารับทุนการศึกษา 

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศกึษา........................... 

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

ทําที่ สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

  สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

โดย นายพรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อํานวยการ รับผิดชอบงานสํานักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  

"ผู้ให้ทุน"  ฝ่ายหน่ึงกับ นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ. ....................................................................เลขประจําตัว

ประชาชน.............................................. เกิดเมื่อวันที่.........เดือน........................พ.ศ. ...............อายุ............ปี  

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

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

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์......................................... 

อีเมล..................................................................บิดาช่ือ.................................................................... 

มารดาช่ือ............................................................ผู้ปกครองช่ือ  (กรณีที่บิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูก

ศาลถอนอํานาจปกครอง)............….....…..............................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า " ผู้รับทุน "  

อีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

  

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5 x 2. 5 นิ้ว 

 ปิดอากร 

แสตมป์ 

1 บาท 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(1)  ต้นฉบับ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา................................... ซึ่งต่อไปใน

สัญญาน้ี เรียกว่า " ทุน พสวท. " ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสัญญากันไว้ดังต่อไปน้ี 

/ข้อ 1 ผู้ใหทุ้น... 

           ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษา พสวท. เป็นเวลา................................... ปี เพ่ือศึกษาใน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 ตามลําดับในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์โรงเรียน

........................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................................

และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อผูกพัน หรือข้อกําหนดต่าง ๆ    

ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ประจําปีการศึกษา............................. ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

  ข้อ 2  ในระหว่างที่รับทุนหรือภายหลังจากการรับทุนตามสัญญานี้ไปจนหมดแล้ว แต่ยัง 

เรียนไม่สําเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมอยู่ในความดูแลของผู้ให้ทุนโดยจะเช่ือฟัง ประพฤติ และปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งของผู้ให้ทุนที่ได้กําหนดและสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการศึกษาความประพฤติ 

และการใช้จ่ายเงินของผู้รับทุนที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ลงนามในสัญญาน้ี และที่จะออกใช้บังคับต่อไป 

ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

  ข้อ 3  ในระหว่างที่เป็นนักเรียนทุน พสวท. ผู้รับทุนต้องต้ังใจและเพียรพยายามศึกษา 

อย่างดีที่สุดเพ่ือให้สําเร็จการศึกษาโดยเร็วที่สุด ห้ามหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียน 

สําเร็จการศึกษาทุน พสวท. เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนา 

และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า 

“ คณะอนุกรรมการ " 

  ห้ามผู้รับทุนรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ไม่ ว่าในประเทศหรือ 

ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใด หากทุนดังกล่าวมีสภาพเง่ือนไขหรือข้อผูกพันอันอาจเป็นอุปสรรค 

ทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญาน้ีและแผนของทุน พสวท. ได้ 

  ข้อ 4  ในระหว่างที่รับทุนการศึกษาหากคณะอนุกรรมการมีมติให้ผู ้รับทุนพ้นสภาพ 
จากการเป็นนักเรียนทุน พสวท. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ให้ทุนมีอํานาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต้ังแต่      

วันที่พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน พสวท. หรือวันหน่ึงวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวได้ 

  ในระหว่างที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หากผู้รับทุนมีความประสงค์จะไม่รับทุน
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ตามข้อ 5 ผู้รับทุนต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ       ให้
ผู้ ให้ทุนทราบภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกําหนด ในกรณีที่ผู้ ให้ทุนไม่ได้กําหนดให้ใช้วันปิดภาคเรียน 

(10) 

(11) 

(12) 
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ภาคสุดท้ายในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผู้รับทุนเป็นวันสุดท้ายในการแจ้งความประสงค์ โดยจะถือว่าผู้รับทุน
สละสิทธ์ิการเป็นผู้รับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่าง 

ที่ศึกษาคืนตามสัญญาน้ี เมื่อผู้รับทุนได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาน้ี ข้อ 1 ถึงข้อ 3 แล้ว 

/ข้อ 5 เมื่อ... 

            ข้อ 5  เมื่อผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้รับทุนต้องสมัคร 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่คณะอนุกรรมการกําหนด ห้ามสมัคร 
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนใด 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

  ถ้าผู้รับทุนไม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ที่คณะอนุกรรมการกําหนด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุน 
และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี 

  ข้อ 6  ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึง หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขแต่ละ 
ข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือศึกษาไม่สําเร็จด้วยประการใด ๆ และคณะอนุกรรมการเห็นว่า 
ผู้รับทุนต้องรับผิด ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินทุน และหรือ 
เงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี 

  ข้อ 7  เงินที่ชดใช้คืนตามสัญญาข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ผู้รับทุนต้องชําระให้ครบถ้วนภายใน 
กําหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชําระเงินดังกล่าว หรือชําระ 
ไม่ครบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่ค้างชําระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 
นับถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระหน้ีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

  ข้อ 8  ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 5 หรือข้อ 6 ในกรณีต่อไปน้ี 
   (1)  ตาย 
           (2)  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด 

  ข้อ 9  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ผู้รับทุนได้ให้….....................…..……… 
……..………………................ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ให้ทุนเช่ือถือเป็นผู้ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับทุน 
ตามสัญญาน้ี และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน
ให้ใหม่ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

  ข้อ 10 หากมขี้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากสัญญานี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ให้ทนุมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิ
ทางศาลเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามสัญญาน้ีและสญัญาค้ําประกันจากผู้รับทุนและผูค้้ําประกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าว 
หากผู้ให้ทุนไม่สามารถส่งคําคู่ความและเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็นจะต้องใช้ในการดําเนินคดีให้แก่ผู้รับทุนได้     
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนขอแต่งต้ังให้ นาย,นาง,นางสาว............................................................ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันของ
ผู้รับทุนเป็นตัวแทนในการรับคําคู่ความและเอกสารดังกล่าวจนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญาน้ี 

(13) 

(14) 
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         /สญัญาน้ี... 

 

  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

ในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

ลงช่ือ…………………………………………………..…ผู้ให้ทุน 

           (……………………………………………………..) 

ลงช่ือ………………………………………………….…ผู้รับทุน 

(…………………………...…………………………) 

ลงช่ือ.............................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

(……………………………………………….……) 

ลงช่ือ……………………………………………......….พยาน 

(……………………………………………………) 

ลงช่ือ……………………………………………......….พยาน 

(……………………………………………………) 

  

นายพรชัย อินทร์ฉาย 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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                                                       สญัญาค้ําประกัน 

                           (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

                                                                ทําที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

ข้าพเจ้า..............................................อายุ.............ปี อาชีพ..................................ตําแหน่ง

.....................................สังกัด..................................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................................................. 

ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................................... 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์...............................ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ายน้ี เก่ียวพันกับผู้รับทุน

โดยเป็น.............................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ตามท่ีนาย,นางสาว,ด.ช.,ด.ญ.............................................................ผู้รับทุน ได้ทําสัญญารับ

ทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ

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

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

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

จํานวน 2 (สอง) เท่าและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณี

ที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนดังกล่าว พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ข้าพเจ้าได้

ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุน     

ต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้รับทุนตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหน้ีเน่ืองจากการกระทํา

ผิดสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดก็ดีและจะต้องชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหนังสือบอกกล่าวให้

ข้าพเจ้าทราบถึงการผิดนัดชําระหน้ีของผู้รับทุนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ผิดนัดชําระหน้ี 

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้รับทุนตามข้อ

ผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน ทั้งน้ี ไม่เกินวงเงินค้ําประกัน จํานวน................. 

.........................(.....................................................) และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่า

ผู้รับทุนจะได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  

                                                                                             /ทาง ... 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

10 บาท (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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      2 

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

สัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่าจะได้มีการใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น

ครบถ้วนแล้วโดยจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน 

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วย           

ทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศท่ีศึกษาไปจากเดิม และ สสวท. ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

แล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาท่ีผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ

ด้วยทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด 

 ข้อ 3  ในกรณีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินยอมผ่อนเวลาและ/หรือผ่อน  

จํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญารับทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนโดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้า    

ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ัน  ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิได้ถือเอาการผ่อน

เวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และจะรับผิด       

ในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระเงินตามจํานวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตาม         

ข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนการศึกษา และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

ข้อ 4  เพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้า  

ซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ี 

           ที่ดิน   

           ก. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ...................................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท

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

           ข. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ...................................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท

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

             
/ทรัพย์สิน... 

(8) 

(9) 
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             ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

          ข้อ 5  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่

ระบุไว้ในข้อ 4 แห่งสัญญาน้ี ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลบังคับอยู่เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน 

ข้อ 6 หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญารับทุนการศึกษาตามที่ข้าพเจ้าได้ทําสัญญาค้ําประกันไว้และ

ต่อมาปรากฏว่ามีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้ทุนจะต้องใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนและเงินอ่ืนๆ 

คืนตามข้อ 5 , ข้อ 6 และข้อ 7 ของสัญญารับทุนการศึกษาลงวันที่........................................แต่ผู้ให้ทุนไม่

สามารถส่งคําคู่ความและเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินคดีให้กับผู้รับทุนได้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ให้ทุน           

ส่งเอกสารดังกล่าวมายังข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้แทนผู้รับทุนตามที่ผู้รับทุน           

ได้ให้สัญญาไว้กับผู้ให้ทุนตามข้อ 10 ของสัญญารับทุนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อ

หน้าพยาน 

ลงช่ือ................................................................ผู้ค้ําประกัน 

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

           ลงช่ือ................................................................พยาน  

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

 ลงช่ือ................................................................พยาน 

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

  

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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การคํานวณระยะเวลาสิ้นสดุการรับทนุและวงเงินค้าประกันในสญัญาค้ําประกัน 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

1. ระยะเวลาสิ้นสุดการรบัทุน  
                ระบุระยะเวลาสิ้นสุดตามหลักสูตร โดยคิดต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนที่เปิดภาคการศึกษาที่ ผู้รับทุน
เริ่มรับทุน พสวท.จนสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 3 ปี  
2. วงเงินค้าประกัน 
1. มัธยมศึกษาปีที ่4  เวลาให้ทุน = 1 ปี  คิดเป็นเงิน = 553,160.00 บาท  
2. มัธยมศึกษาปีที ่5  เวลาให้ทุน = 1 ปี  คิดเป็นเงิน = 183,160.00 บาท  
3. มัธยมศึกษาปีที ่6  เวลาให้ทุน = 1 ปี  คิดเป็นเงิน = 258,160.00 บาท  
4. รวมเงินทุนการศึกษา (รายการที ่1+2+3)                        คิดเป็นเงิน = 994,480.00 บาท  
5. วงเงินที่ระบุในสัญญาค้าประกัน สองเท่าของเงิน
ทุนการศึกษาที ่ได้รับ (รายการที่ 4 X 2)  

                      คิดเป็นเงิน = 1,988,960.00 บาท  

 

2. ข้อมูลที่มาของวงเงนิทีน่าํมาคาํนวณ 

ที่มา หนังสือการดําเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
       (พสวท.) พ.ศ.2560-2564 เสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

        

 

     ระดับ 
ราย 
การ 

1.ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว 

2.ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

3.ค่า
หนังสือ
เรียน 

4.ค่า
คอมพิวเตอร์ 

5.ค่าทํา
โครงงาน 

6.ค่านําเสนอ
ผลงาน 

7.ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเสริมศัยภาพ รวม 

ม.4 125,160 50,000 3,000 25,000 - - 350,000 553,160 

ม.5 125,160 50,000 3,000 - 5,000 - - 183,160 

ม.6 125,160 50,000 3,000 - - 80,000 - 258,160 

รวม 375,480 150,000 9,000 25,000 5,000 80,000 350,000 994,480 

วงเงินที่ระบุในสัญญาค้ําประกัน สองเท่าของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ 1,988,960.00 
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การกรอกสัญญารับทุน พสวท. ระดบัอุดมศึกษาในประเทศ 

        การรับนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ จะมีประเภทการรับเข้าจํานวน 
3 แบบ ได้แก่ 1) รับปกติ 2) รับเพ่ิมเติม และ 3) รับทดแทน เมื่อมีผู้รับทุนที่ลาออกหรือพ้นสภาพ โดยการ
สัญญารับทุน พสวท. จะต้องใช้แบบฟอร์มสัญญาให้ตรงกับประเภทการรับเข้า ซึ่งแบบฟอร์มสัญญามี 2 แบบ 
ได้แก่ 1) สัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประเภทรับปกติ/เพ่ิมเติม และ 2) สัญญารับทุน 
พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประเภทรับทดแทน ซึ่งมีความแตกต่างกับสัญญาแบบรับปกติ/เพ่ิมเติม 
ตรงที่มีการเพ่ิมข้อความในสัญญาข้อที่ 1 ดังน้ี “ต้ังแต่ช้ันปีที่...............ของปีการศึกษา........................” 
เพ่ือระบุว่านักเรียนทุนเริ่มรับทุน พสวท. ในช้ันปี และปีการศึกษาใน สําหรับวิธีการกรอกสัญญารับทุน พสวท. 
ระดับอุดมศึกษาในประเทศมีดังน้ี 

1. สัญญารับทุนการศึกษา 

     (1)  ประทับตรา “ต้นฉบับ” ไว้ที่สัญญาต้นฉบับ และประทับตรา “คู่ฉบับ” ไว้ที่สัญญาคู่ฉบับ 
     (2)  ขีดเสน้ใต้ประเภทการรับเข้าของนักเรียนทุน (รับปกติ,รับเพ่ิมเติม) 
     (3)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จํานวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
           ปิดทบักระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุน 

(4)  การระบุเลขที่สัญญารับทุน ใช้อักษรย่อมหาวิทยาลัยที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ตามด้วยรหัสประจําตัว 
           ผู้รับทุน – ตามด้วยลําดับที่ของสัญญาที่ผู้รับทุนทํา/ปีการศึกษาที่ประกาศเป็นผู้รับทุน เช่น  

      มน.602036-1/60 ในกรณีที่รับเพ่ิมเติม หรือทดแทน จะใส่วงเล็บและอักษรย่อไว้หลังช่ือย่อศูนย์ 
           ที่เรียน ดังน้ี 

         - (พ) เป็นผู้รับทุนประเภทรับเพ่ิมเติม เช่น มน.(พ)602144-1/60 
         - (ท) เป็นผู้รับทุนประเภทรับทดแทน เช่น  มศก.(ท)602152-1/60 
(5)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทุน 

     (6)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
     (7)  การระบุช่ือ และตําแหน่งของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา ณ วันที่ที่ทําสัญญา  
           โดยดูจากคําสั่ง สสวท. 

(8)  ช่ือ และนามสกุล และข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้รับทุน 
(9)  ผู้ปกครองในที่น้ี หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังจากศาลให้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับทุนยังเป็นผู้เยาว์     
     (ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์) 
(10)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทนุ 
(11) ระบุระยะเวลาที่ได้รับทุนจะนับเวลา ดังน้ี 
  - ระดับปริญญาตรี รับปกติ  =  4  ปี   
  - ระดับปริญญาตรี รับเพ่ิมเติมและทดแทน  = จะระบุตามจํานวนปีการศึกษาที่เหลือจนครบหลักสูตร  
         แต่ไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน 
      - ระดับปริญญาโท รับทดแทน = จะระบุตามจํานวนปีการศึกษาที่เหลือจนครบหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปี     
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(12)  ระบุข้อศูนย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษา 
(13)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทุน 

     (14) – (15)  ระบุข้อมูลสัญญารับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับผู้เริ่มรับทุน พสวท. มาต้ังแต่ 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเท่าน้ัน)  
   (16)  ระบุข้อมูลสัญญารับทุนระดับระอุดมศึกษาในประเทศตาม (4)-(6) 

(17) – (18)  ช่ือและนามสกุลของผู้ค้ําประกัน 
(19)  ลงลายมือช่ือผู้ให้ทุน 

     (20)  ลงลายมือช่ือผู้รับทุน 
(21)  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดา หรือมารดา คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือช่ือ หากบิดา มารดา 
       ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาเป็นผู้ลงลายมือช่ือต้องมีหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรแนบ  
       สําหรับผู้ปกครองในที่น้ีเป็นเช่นเดียวกับ (8) กรณีผู้รับทุนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ 
       ขึ้นไป) ไม่ต้องมีผู้ปกครองลงลายมือช่ือได้ 
(22) - (23)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน พยานคนที่หน่ึง คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
       พยานคนที่สอง คือ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนศึกษา 

2. สัญญาค้ําประกัน 

  (1)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท จํานวน 2 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
            ปิดทับกระดาษและลง วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาฯ 
 (2)  วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาค้ําประกันน้ี 
 (3)  ช่ือ และนามสกุล และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของผู้ค้ําประกัน 
 (4)  ช่ือ และนามสกุลของผู้รบัทุน 
 (5)  ระบุข้อมลูสัญญารับทุนระดับระอุดมศึกษาในประเทศ 
 (6)  การระบุระยะเวลาในการก่อหน้ีที่จะค้ําประกัน จะพิจารณาจากระยะเวลาสิ้นสุดตามหลักสูตร  
            โดยนับรวมการขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. และระยะเวลาทําวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา  
            (Postdoc) 1 ปี ซึ่งจะเริ่มนับเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ของเดือนที่เปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผู้รับ 
            ทุนเริ่มรับทุน พสวท. เช่น 
                     - กรณีรับปกติ เริ่มรับทุนระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    
              เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จะเริ่มนับเวลาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนครบ 
              กําหนดเวลา 13 ปี (ตรี 4 ปี + โท 2 ปี + ขยายเวลาด้วยทุน พสวท. 1 ปี + เอก 3 ปี + ขยายเวลา 
              ด้วยทุน พสวท. 1 ปี + Postdoc 2 ปี) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2574 
                   - กรณีรับเพ่ิมเติม เริ่มรับทุนระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
              2561 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 8 มกราคม 2562 จะเริ่มนับเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
              จนครบกําหนดเวลา 12 ปี 6 เดือน (ตรี 3 ปี 6 เดือน + โท 2 ปี + ขยายเวลาด้วยทุน พสวท. 1 ปี  
              + เอก 3 ปี + ขยายเวลาด้วยทุน พสวท. 1 ปี + Postdoc 2 ปี) ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2574      



16 
 

                     - กรณีรับทดแทน เริ่มรับทุนระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
              2561 เปิดภาคเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จะเริ่มนับเวลาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนครบ 
              กําหนดเวลา 11 ปี (ตรี 2 ปี + โท 2 ปี + ขยายเวลาด้วยทุน พสวท. 1 ปี + เอก 3 ปี + ขยายเวลา 
              ด้วยทุน พสวท. 1 ปี + Postdoc 2 ปี) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2572 
 (7) การคํานวณวงเงินค้ําประกัน จะคิดคํานวณจากอัตราเงินทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายสนับสนุน 
             การจัดการศึกษา ที่ผู้รับทุนมีสิทธ์ิได้รับในแต่ละระดับ ตามอัตราเงินทุนการศึกษา ที่ระบุในคู่มือ   
             นักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560 ยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี จะใช้อัตรา 40,000  
             บาท โดยเริ่มคํานวณต้ังแต่ภาคเรียนที่เริ่มรับทุน พสวท. ในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก  
             บวกด้วยเงินทุนทําวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา (Postdoc) แล้วจึงนําจํานวนรวมคูณด้วยสอง (วิธีการ 
             คํานวณวงเงินค้ําประกันแบบละเอียดดูหน้า 24) 
      (8)   ปีการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับทุน 
      (9)  แสดงรายละเอียดของโฉนดที่ ดินตามหัวข้อที่ กําหนด โดยผู้ค้ําประกันที่ เป็นบุคคลธรรมดา  
             จะต้องนําไปให้สํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ประเมินราคาก่อน เมื่อได้หนังสือประเมินราคาแล้ว 
             นําไปมอบให้เจ้าหน้าที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานการคํ้าประกันด้วย และต้องปลอด 
             ภาระผูกพันใด ๆ  
      (10)  ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ได้แก่ พันธบัตร สลากออมสิน ใบหุ้น เป็นต้น โดยให้กรอกรายละเอียดของทรัพย์สิน  
              เช่น ช่ือของทรัพย์สิน เลขที่ ราคา ผู้ออก วันครบกําหนด 
 (11)  วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุนการศึกษา 
 (12)  ลงลายมือช่ือผู้ค้ําประกัน 
       (13) - (14) ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

หมายเหตุ   กรณีที่ผู้ค้ําประกันเป็นบิดา มารดา และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ต้ังแต่ระดับชํานาญการ 
               หรือระดับ 7 ขึ้นไป ไม่ต้องกรอกรายละเอียดและแสดงหลักฐานตามข้อ (10) และ (11) 
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ปิดอากร 

แสตมป์ 

1 บาท 

 
           (รับปกติ/เพ่ิมเติม) 

 

 

 

 

สัญญาเลขที่............................................ 

สัญญารับทุนการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา..................................... 
 -------------------------------------- 

ทําที่ สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     วันที่...................เดือน................................พ.ศ..................... 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
โดย นายพรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อํานวยการ รับผิดชอบงานสํานักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ ซึ่งต่อไป ในสัญญาน้ีเรียกว่า " 
ผู้ให้ทุน "  ฝ่ายหน่ึงกับ นาย/น.ส................................................................................เลขประจําตัวประชาชน
................................................ เกิดเมื่อวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ...................อายุ...........ปี  
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................ถนน...................................ตําบล/แขวง
........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด................................โทรศัพท์.......................................อีเมล
................................................................. บิดาช่ือ........................................................มารดาช่ือ
.......................................................ผู้ปกครองช่ือ (กรณีที่บิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูกศาลถอดอํานาจ
ปกครอง).......................................................ซึ่งต่อไป    ในสัญญาน้ีเรียกว่า " ผู้รับทุน " อีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจาก
ผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา............................………… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี เรียกว่า  
" ทุน พสวท. " ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสัญญากันไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน พสวท. แก่ผู้รับทุนเป็นเวลา....................ปี เพ่ือศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขา/คณะ....................................................................................................................................  

ณ มหาวิทยาลัย................................................................................จังหวัด......................................................... 

และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อผูกพัน หรือข้อกําหนดต่าง ๆ     
ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ประจําปีการศึกษา........................ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

                                                                                                   /ข้อ 2 ใน... 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5 x 2.5 น้ิว 

(1)  ต้นฉบับ (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10

(11) 
(12) 

(13) 

(7) 
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ข้อ 2  ในระหว่างที่รับทุนหรือภายหลังจากการรับทุนตามสัญญาน้ีไปจนหมดแล้ว แต่ยังเรียน
ไม่สําเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมอยู่ในความดูแลของผู้ให้ทุน โดยจะเช่ือฟัง ประพฤติ และปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคําสั่งของผู้ให้ทุนที่ได้กําหนดและสั่งการเกี่ยวกับการควบคุม การศึกษา ความประพฤติและการ
ใช้จ่ายของผู้รับทุนที่ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ในวันที่ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไป  ภายหน้า
โดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  

ข้อ 3  ในระหว่างที่เป็นนิสิต/นักศึกษาทุน พสวท. ผู้รับทุนต้องต้ังใจและเพียรพยายามศึกษา
อย่างดีที่สุด เพ่ือให้สําเร็จการศึกษาโดยเร็วที่สุด ห้ามหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิก การศึกษาก่อน
เรียนสําเร็จทุนการศึกษานี้ เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า                      " 
คณะอนุกรรมการ " 

ห้ามผู้รับทุนรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ไม่ ว่าในประเทศหรือ  
ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใด หากทุนดังกล่าวมีสภาพเง่ือนไขหรือข้อผูกพันอันอาจเป็นอุปสรรค
ทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญาน้ีและแผนของทุน พสวท. ได้                                                           

ข้อ 4  ในระหว่างที่รับทุนการศึกษา หากคณะอนุกรรมการมีมติให้ผู้รับทุนพ้นสภาพจากการ
เป็นนิสิต/นักศึกษาทุน พสวท. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ให้ทุนมีอํานาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต้ังแต่วันที่
พ้นสภาพจากการเป็นนิสติ/นักศึกษาทุน พสวท. หรือวันหน่ึงวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวได้ 

ข้อ 5  เมื่อผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนต้องสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการกําหนด ห้ามสมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนใด    
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

ถ้าผู้ รับทุนไม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการกําหนด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวน      
สองเท่าของเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี และตามสัญญา      รับ
ทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปีการศึกษา........................สัญญาเลขที่…………….....……ลงวันที่..................เดือน.........................พ.ศ. 
..................... 

ข้อ  6  เมื่อผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว หากไม่ได้รับคัดเลือกจาก 
คณะอนุกรรมการให้ศกึษาต่อระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนยินยอมเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งต่อไป
ในสัญญาน้ีเรียกว่า " คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษา " กําหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าของจํานวน
เวลาที่รับทุนการศึกษาในประเทศและเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจํานวนเวลาที่รับทุนการศึกษาต่อ       
ในต่างประเทศแต่ไม่เกินสิบปี ทั้งน้ี ให้นับเวลาต้ังแต่การรับทุนเรียนระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป 

                                 /กรณีที่... 

(14) 
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กรณีที่ผู้รับทุนได้รับคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนต้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา                         ที่
คณะอนุกรรมการกําหนด ห้ามสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ เมื่อผู้รับทุนศึกษาสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกแล้ว หรือการศึกษาต้องยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสําเร็จ เว้นแต่จะยุติ หรือเลิก
การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ ผู้ รับทุนยินยอมเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษากําหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าจํานวนเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคแรก  

ถ้าผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีคณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษากําหนด    
ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุน      
ในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี และตามสัญญาดังต่อไปน้ีด้วย คือ 

(1) สัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา....................สัญญาเลขที่......................…ลงวันที่................
เดือน.................................พ.ศ. ........................ 

(2) สัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา...........................สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่....................
เดือน...................................พ.ศ. ....................      

ในกรณีที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษากําหนด 
ไม่ครบกําหนดเวลาตามวรรคแรกและวรรคสอง เน่ืองจากผู้รับทุนประพฤติผิดวินัย จนถึงถูกไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกจากหน่วยงานที่กําหนดก็ดี หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืน
เป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี และตาม
สัญญาในวรรคก่อน โดยคํานวณจํานวนเงินลดลงตามส่วนของจํานวนเวลาที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าวใช้ไปบ้างแล้ว  

ข้อ 7  ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขแต่ละข้อ
ในลักษณะที่ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือศึกษาไม่สําเร็จด้วยประการใด ๆ และคณะอนุกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้รับทุนต้องรับผิด ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงิน
ทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดท่ีรับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา
ตามสัญญาน้ี และตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 

ข้อ 8  เงินที่ชดใช้คืนตามสัญญาข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ผู้รับทุนต้องชําระให้ครบถ้วนภายใน
กําหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชําระเงินดังกล่าวหรือชําระ           
ไม่ครบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่ค้างชําระในอัตราร้อยละ 15         
(สิบห้า) ต่อปี นับถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ชําระหน้ีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

                                   
/ข้อ 9 ผู้รับทุน... 

(15) 

(16) 
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ข้อ 9  ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) คณะอนุกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี       

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด 
  ข้อ 10  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้ให้ ……....................................
ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ให้ทุนเช่ือถือ เป็นผู้ค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญาน้ี และในกรณี
ที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้ใหม่ภายใน 30 วัน 
(สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

ข้อ 11  หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาน้ี ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิ
ทางศาลเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามสัญญาน้ีและสัญญาค้ําประกันจากผู้รับทุนและผู้ค้ําประกัน ซึ่งในกรณดัีงกล่าว 
หากผู้ให้ทุนไม่สามารถส่งคําคู่ความและเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็นจะต้องใช้ในการดําเนินคดีให้แก่ผู้รับทุนได้     
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนขอแต่งต้ังให้ นาย,นาง,นางสาว...................................................................ซึ่งเป็น       
ผู้ค้ําประกันของผู้รับทุน เป็นตัวแทนในการรับคําคู่ความและเอกสารดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตาม
สัญญาน้ี 

สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

                                             

                                            ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ใหทุ้น 

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

                ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้รับทุน 

                              (……………………………………………………) 

                                 ลงช่ือ………………………………….………….………ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

                    (……………………………………………………) 

                ลงช่ือ……………………………………………………..พยาน 

                              (……………………………………………………) 

                ลงช่ือ……………………………………………………..พยาน 

                                     (……………………………………………………) 
 
 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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สัญญาค้ําประกัน 
(ระดับอุดมศึกษา) 
 

 

                                                               ทําที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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

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

ตําแหน่ง.....................................สังกัด.......................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ 

ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................................... 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์...............................ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ายน้ี เก่ียวพันกับผู้รับทุน 

โดยเป็น.............................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ตามท่ีนาย,นางสาว....................... .................... ..................ผู้รับทุนได้ทําสัญญา                   

รับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา    

ปีการศึกษา..............ตามสัญญาเลขที่........................................ลงวันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ........... 

กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลารับทุนการศึกษาจนถึงวันที่……………….. 

เดือน..................... พ.ศ. ..........ซึ่งผู้รับทุนมีความผูกพันต้องชดใช้คืนเงินทุนการศึกษาเป็นจํานวน 2 (สอง) เท่า 

แ ล ะ ห รื อ เ งิ น อ่ื น ใ ด ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนดังกล่าว พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน

ผู้รับทุนต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้รับทุนตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหน้ีเน่ืองจากการ

กระทําผิดสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดก็ดีและจะต้องชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหนังสือบอกกล่าวให้

ข้าพเจ้าทราบถึงการผิดนัดชําระหน้ีของผู้รับทุนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับทุนได้ผิดนัดชําระหน้ี 

ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้รับทุนตามข้อ

ผูกพันที่ ระบุไ ว้ ในสัญญาดังกล่ าวทุกประการจนครบถ้วน  ทั้ ง น้ี  ไม่ เ กินวงเ งินค้ํ าประกันจํ านวน 

…………………………………………......(……........................................................................................................)  

     /และ ... 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

 บาท (1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 
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และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าผู้รับทุนจะได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญารับ

ทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา  

ปีการศึกษา...........................................ตามเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน

แลว้ หรือจนกว่าจะได้มีการใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว โดยจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน 

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วย           

ทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชาระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศท่ีศึกษาไปจากเดิม และสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุนต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด  

 ข้อ 3  ในกรณีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินยอมผ่อนเวลาและ/หรือผ่อน  

จํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญารับทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้

ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้น้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิได้ถือเอาการผ่อนเวลา

หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และจะรับผิด        

ในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระเงินตามจํานวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิด             

ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนการศึกษา และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

ข้อ 4  เพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้า  

ซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ี 

           ที่ดิน   

           ก. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ...................................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................  

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท
(.................................................) 

           ข. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ...................................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท
(.................................................)      

                   
/ทรัพย์สิน... 

(8) 

(9) 



23 
 

3 

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

 ข้อ 5  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า

ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4 แห่งสัญญาน้ี ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลบังคับอยู่ เว้นแต่        

จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน 

ข้อ 6  หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญารับทุนการศึกษาตามที่ข้าพเจ้าได้ทําสัญญาค้ําประกันไว้และ

ต่อมาปรากฏว่ามีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้ทุนจะต้องใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนและเงินอ่ืนๆคืน

ตามข้อ 5 , ข้อ 6 และข้อ 7 ของสัญญารับทุนการศึกษาลงวันที่......................................แต่ผู้ให้ทุนไม่สามารถ

ส่งคําคู่ความและเอกสารต่างๆท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินคดีให้กับผู้รับทุนได้  ข้าพเจ้าขอให้ผู้ให้ทุนส่ง

เอกสารดังกล่าวมายังข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้แทนผู้รับทุนตามที่ผู้รับทุนได้ให้

สัญญาไว้กับผู้ให้ทุนตามข้อ 11 ของสัญญารับทุนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อ

หน้าพยาน 

 

 ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ค้ําประกัน 

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

 ลงช่ือ……………………………………………………..พยาน 

  (……………………………………………………) 

 ลงช่ือ……………………………………………………..พยาน 

  (……………………………………………………) 

  

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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ตารางสรปุข้อมูลจํานวนเงินในสญัญารับทนุ พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 

วิธีการคาํนวณวงเงินในสญัญาค้ําประกัน         

1.ระดับปริญญาตรี                    เวลาให้ทุน =  4  ปี   คิดเป็นเงิน  =  1,020,400.00  บาท 

2. ระดับปริญญาโท อัตราหลักสูตรนานาชาติ       เวลาให้ทุน =  3  ปี   คิดเป็นเงิน  = 1,668,200.00   บาท 

3. ระดับปริญญาเอก อัตราหลักสูตรนานาติ         เวลาใหทุ้น =  4  ปี   คิดเป็นเงิน  =  2,981,000.00  บาท 

4. ทําวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา (Postdoc)         เวลาใหทุ้น =  2  ปี   คิดเป็นเงิน  =    750,000.00  บาท 

5. รวมเงินทุนการศึกษา (รายการที่ 1+2+3+4)                              คิดเป็นเงิน  =  6,419,600.00  บาท

6. วงเงินที่ระบุในสัญญาค้ําประกัน สองเท่าของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ  คิดเป็นเงิน = 12,839,200.00  บาท 

   (รายการที่ 5 X 2)          

หมายเหตุ : วิธีการคิดเงินระดับปริญญาตรี = เงินเดือน,ค่าเล่าเรียน,ค่าหนังสือ ต้ังแต่ช้ันปี/ภาคเรียนที่เข้า

ศึกษา ถึง ช้ันปีที่ 4 + ค่าคอมฯ + ค่าทําวิจัย + นําเสนอผลงาน + ค่าทําวิจัย ตปท.  

ข้อมูลท่ีมาของวงเงินท่ีนํามาคํานวณ 

 ปริญญาตรี เงินเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าคอมฯ ค่าทําวิจัย นําเสนอผลงาน  ค่าทําวิจัย ตปท. Postdoctoral  รวม
ปี 1 87,600   40,000   5,000      25,000   - - - - 157,600   
ปี 2 87,600   40,000   5,000      - 10,000 - - - 142,600   
ปี 3 87,600   40,000   5,000      - - 80,000        375,000        - 587,600   
ปี 4 87,600   40,000   5,000      - - - - - 132,600   
รวม 350,400 160,000  20,000    25,000   10,000 80,000        375,000        - 1,020,400 

ปริญญาโท 
(นานาชาติ)

เงินเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าคอมฯ ค่าทําวิจัย นําเสนอผลงาน  ค่าทําวิจัย ตปท. Postdoctoral  รวม

ปี 1 104,400 145,000  10,000    35,000   - - - - 294,400   
ปี 2 104,400 145,000  10,000    - 25,000 80,000        750,000        - 1,114,400 
ปี 3 104,400 145,000  10,000    - - - - - 259,400   
รวม 313,200 435,000  30,000    35,000   25,000 80,000        750,000        -              1,668,200 

ปริญญาเอก
(นานาชาติ)

เงินเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าคอมฯ ค่าทําวิจัย นําเสนอผลงาน  ค่าทําวิจัย ตปท. Postdoctoral  รวม

ปี 1 144,000 175,000  15,000    35,000   - - - - 369,000   
ปี 2 144,000 175,000  15,000    - - - - - 334,000   
ปี 3 144,000 175,000  15,000    - 30,000 80,000        1,500,000      - 1,944,000 
ปี 4 144,000 175,000  15,000    - - - - - 334,000   

Postdoctoral  - - - - - - - 750,000       750,000   

รวม 576,000 700,000  60,000    35,000   30,000 80,000        1,500,000      750,000       3,731,000 
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การกรอกสัญญารับทุน พสวท. ระดบัอุดมศึกษาต่างประเทศ 

1. สัญญารับทุนการศึกษา 

     (1)  ประทับตรา “ต้นฉบับ” ไว้ที่สัญญาต้นฉบับ และประทับตรา “คู่ฉบับ” ไว้ที่สัญญาคู่ฉบับ 
     (2)  ขีดเสน้ใต้ประเภทการรับทุนของนักเรียนทุน (ระบุให้ตรงตามประกาศผลการคัดเลือก) 
     (3)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จํานวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
           ปิดทบักระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุน 

(4)  การระบุเลขที่สัญญารับทุน ใช้อักษรย่อ ตปท. ตามด้วยรหัสประจําตัวผู้รับทุน  และลําดับที่ของสัญญา 
           ที่ผู้รับทุนทํา/ปีการศึกษาที่ประกาศเป็นผู้รับทุน เช่น ตปท.591029-2/61 , ตปท.531001-3/61 

(5)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
     (6)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
     (7)  การระบุช่ือ และตําแหน่งของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา ณ วันที่ที่ทําสัญญา  
           โดยดูจากคําสั่ง สสวท. 

(8)  ช่ือ และนามสกุล และข้อมูลอ่ืน ๆ ของผู้รับทุน 
(9)  ผู้ปกครองในที่น้ี หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังจากศาลให้เป็นผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับทุนยังเป็นผู้เยาว์     
     (ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์) 
(10)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
(11) การระบุระยะเวลาที่ได้รับทุน จะระบุระยะเวลาให้ทุนการศึกษาตามประเภททุนที่ได้รับ และประเทศ 
      ที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษา โดยนับรวมการขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. 
      (ดูตัวอย่างการคํานวณระยะเวลารับทุนได้จากภาคผนวก) 
(12)  ขีดเส้นใต้ประเภทการรับทุนของนักเรียนทุน (ระบุให้ตรงตามประกาศผลการคัดเลือก) 

     (13)  ระบุปีการศึกษาที่ได้รับทุน 
     (14) – (15)  ระบุข้อมูลสัญญารับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับผู้เริ่มรับทุน พสวท. มาต้ังแต่ 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเท่าน้ัน)  
   (16)  ระบุข้อมูลสัญญารับทุนระดับระอุดมศึกษาในประเทศ 

(17) – (18)  ช่ือและนามสกุลของผู้ค้ําประกัน 
(19)  ลงลายมือช่ือผู้ให้ทุน 

     (20)  ลงลายมือช่ือผู้รับทุน 
(21)  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดา หรือมารดา คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือช่ือ หากบิดา มารดา 
       ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาเป็นผู้ลงลายมือช่ือต้องมีหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตรแนบ  
       สําหรับผู้ปกครองในที่น้ีเป็นเช่นเดียวกับ (8) กรณีผู้รับทุนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ 
       ขึ้นไป) ไม่ต้องมีผู้ปกครองลงลายมือช่ือได้ 
(22) - (23)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
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2. สัญญาค้ําประกัน 

  (1)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท จํานวน 2 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
            ปิดทับกระดาษและลง วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาฯ 
 (2)  วัน เดือน ปี ที่ทําสญัญาค้ําประกันน้ี 
 (3)  ช่ือ และนามสกุล และขอ้มูลอ่ืน ๆ ของผู้ค้ําประกัน 
 (4)  ช่ือ และนามสกุลของผู้รบัทุน 
 (5)  ระบุข้อมลูสัญญารับทุนระดับระอุดมศึกษาในประเทศ 
 (6)  การระบุระยะเวลาในการก่อหน้ีที่จะค้ําประกัน จะพิจารณาจากระยะเวลาให้ทุนการศึกษา 
            ตามประเภททุนที่ได้รับ และประเทศที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษา โดยนับรวมการขยาย 
            เวลาศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. ทั้งน้ี จะเริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนเดินทางออกจากประเทศไทย  
            จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ตรวจสอบระยะเวลาให้ทุนการศึกษา ได้จากคู่มือนักเรียนทุน  
            พสวท. ศึกษาต่างประเทศ 
 (7) การคํานวณวงเงินค้ําประกัน จะแยกคิดเป็นเงินสกุลต่างประเทศและเงินสกุลบาท โดยมีวิธีการ 
             คํานวณ ดังนี้ 
                  1) วงเงินค้ําประกันสกุลต่างประเทศ ใช้อัตราเงินทุนตามประเทศที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ 
            ให้เดินทางไปศึกษา ตามระเบียบ ก.พ. กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด โดยคิดจากงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อปี 
            ที่ผู้รับทุนได้รับ โดยวงเงินจะเพ่ิมขึ้นปีละ 2 % บวกด้วยค่าเล่าเรียนต่อปีที่ผู้รับทุนได้รับ โดยวงเงินจะ 
            เพ่ิมขึ้นปีละ 10 % ตามจํานวนปีที่ได้รับทุน ประเภททุนที่ได้รับ และประเทศที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติ 
            ให้เดินทางไปศึกษาคูณด้วยสอง 
                             (2) วงเงินค้ําประกันสกุลบาท คิดจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษา  
            บวกด้วยค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ (โดยประมาณ) บวกด้วยค่าใช้จ่ายประจําเดือนระหว่าง 
            รอเดินทาง (เฉพาะผู้รับทุนประเภทปริญญาโท-เอก และเอก) คูณด้วยสอง (ตัววิธีการคํานวณวงเงิน 
            ค้ําประกันแบบละเอียดดูหน้า 34) 
      (8)   ปีการศึกษาที่ผู้รับทุนได้รับทุน 
      (9)  แสดงรายละเอียดของโฉนดที่ ดินตามหัวข้อที่ กําหนด โดยผู้ค้ําประกันที่ เป็นบุคคลธรรมดา  
             จะต้องนําไปให้สํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู่ประเมินราคาก่อน เมื่อได้หนังสือประเมินราคาแล้ว 
             นําไปมอบให้เจ้าหน้าที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานการคํ้าประกันด้วย และต้องปลอด 
             ภาระผูกพันใด ๆ  
      (10)  ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ได้แก่ พันธบัตร สลากออมสิน ใบหุ้น เป็นต้น โดยให้กรอกรายละเอียดของทรัพย์สิน  
              เช่น ช่ือของทรัพย์สิน เลขที่ ราคา ผู้ออก วันครบกําหนด 
 (11)  วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญารับทุนการศึกษา 
 (12)  ลงลายมือช่ือผู้ค้ําประกัน 
       (13) - (14) ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

หมายเหตุ   กรณีที่ผู้ค้ําประกันเป็นบิดา มารดา และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ต้ังแต่ระดับชํานาญการ 

               หรือระดับ 7 ขึ้นไป ไม่ต้องกรอกรายละเอียดและแสดงหลักฐานตามข้อ (10) และ (11)



27 
 

 
 

   

 
  สัญญาเลขที่............................................ 

สัญญารับทุนการศึกษา 

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับอุดมศึกษา ศึกษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา..................... 

 -------------------------------------- 

 ทําที่ สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

                   สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โดย นายพรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อํานวยการ รับผิดชอบงานสํานักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ ผู้ให้ทุน ” ฝ่ายหน่ึงกับ นาย/น.ส. ..............................................................เลขประจําตัวประชาชน
.............................................................เกิดเมื่อวันที่........... เดือน.........................พ.ศ. ................อายุ.............ปี 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................ตําบล/
แขวง...................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................... โทรศัพท์
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อีเมล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บิดาช่ือ
.............................................................มารดาช่ือ.........................................................ผู้ปกครองช่ือ (กรณีที่ บิดา 
มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูกศาล ถอดอํานาจปกครอง).....................................................................ซึ่งต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า " ผู้รับทุน " อีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา......... 
……… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า " ทุน พสวท. " ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสัญญากันไว้ดังต่อไปน้ี 

                       ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน พสวท. แก่ผู้รับทุนเป็นเวลา..................ปี  เพ่ือศึกษาระดับ
ปริญญา ตรี/โท/โท-เอก/เอก ในต่างประเทศในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการพัฒนา 
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “ คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา ” เห็นชอบหรือกําหนด และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษา
ดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อผูกพัน หรือข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา          
รับทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา..............………… ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี และผู้รับทุน 
ได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของสัญญาทุน พสวท. อย่างดีแล้ว                                                                            

/ข้อ 2 ในระหว่าง... 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

2 น้ิว 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

1 บาท 

ปริญญา ตรี/โท/โท-เอก/เอก 

(1)  ต้นฉบับ 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(13) 

(12) 

(7) 
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  ข้อ 2  ในระหว่างที่รับทุนหรือภายหลังจากการรับทุนตามสัญญาน้ีไปจนหมดแล้ว  
แต่ยังเรียนไม่สําเร็จการศึกษา ผู้รับทุนยินยอมอยู่ ในความดูแลของผู้ ให้ทุนโดยจะเช่ือฟัง ประพฤติ  
และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของผู้ให้ทุนที่ได้กําหนด และสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา  ความ
ประพฤติและการใช้จ่ายของผู้รับทุนที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ลงนามในสัญญาน้ี และที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

  ข้อ 3  ในระหว่างที่เป็นนักศึกษาทุน พสวท. ผู้รับทุนต้องต้ังใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดี
ที่ สุด เ พ่ือให้สํ า เร็จการศึกษาโดยเ ร็วที่สุด  ห้ามหลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ ง  ยุ ติหรือเลิกการศึกษา 
ก่อนเรียนสําเร็จทุนการศึกษานี้ เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ระดับอุดมศึกษา 

  ห้ามผู้รับทุนรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน ไม่ ว่าในประเทศ หรือ 
ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใด หากทุนดังกล่าวมีสภาพ เง่ือนไขหรือข้อผูกพันอันอาจเป็น 
อุปสรรคทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาตามแผนของทุน พสวท. หรือปฏิบัติตามสัญญาน้ี   
  ข้อ 4  ในระหว่างที่รบัทุนการศึกษา หากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษามีมติให้ผู้รับทุนพ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษาทุน พสวท. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้ให้ทุนมีอํานาจสั่งงดให้ทุนการศึกษา 
แก่ผู้รับทุนต้ังแต่วันที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทุน พสวท. หรือวันหน่ึงวันใดถัดจากวันที่มีคําสั่งดังกล่าวได้
  ข้อ 5  เมื่อผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนต้องสมัครเข้าศึกษา 
ต่อระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการ
ระดับอุดมศึกษากําหนด  ห้ามสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา 

  ถ้ าผู้ รั บทุ น ไม่ เ ข้ าศึ กษาต่ อ ระ ดับป ริญญาโททางวิ ทยาศาสตร์ ในมหา วิทยาลั ย 
หรือสถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษากําหนด ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืน 
เป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี  
และตามสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ….……….……สัญญาเลขที่………………………………… 
ลงวันที่……….…….เดือน………………………พ.ศ…………….………... 

  ข้อ 6  เมื่อผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว หากไม่ได้รับคัดเลือก 
จากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษาให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนต้องเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่ง เสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ระดับหลังสําเร็จการศึกษา ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า " คณะอนุกรรมการหลังสําเร็จการศึกษา " กําหนด  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าของจํานวนเวลาที่รับทุนการศึกษาในประเทศ และเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
จํานวนเวลาที่รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ แต่ไม่เกินสิบปี ทั้งน้ี ให้นับเวลาต้ังแต่การรับทุนเรียนระดับ
ปริญญาตรีเป็นต้นไป 

                                                                                       /กรณีที่ผู้รับทุน... 

(14) 
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         กรณีที่ผู้รับทุนได้รับคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา ให้ศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก  ผู้ รับทุนต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย  
หรือสถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษากําหนด ห้ามสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
หรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 
ระดับอุดมศึกษา เมื่อผู้รับทุนศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว หรือการศึกษาต้องยุติ 
หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสําเร็จ เว้นแต่จะยุติ หรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ
ระดับอุดมศึกษา ผู้รับทุนต้องเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด
เป็นระยะไม่น้อยกว่าจํานวนเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคแรก 

                    ถ้าผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษา 
กําหนด ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจาก 
ผู้ให้ทุนระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี และตามสัญญาดังต่อไปน้ีด้วย 

  (1)  สญัญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา..................สัญญาเลขที่......................…………….. 
ลงวันที่.........….…...เดือน................................พ.ศ.........................     

(2)  สัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา.............................สัญญาเลขที่................................…………..  

ลงวันที่.....................….…...เดือน..............................พ.ศ..............................                    

 ในกรณีที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษา 
กําหนดไม่ครบกําหนดเวลาตามวรรคแรกและวรรคสอง เน่ืองจากผู้รับทุนประพฤติผิดวินัยจนถึงถูกไล่ออก 
ปลดออก  หรือใ ห้ออกจากหน่วยงานที่ กํ าหนดก็ ดี  หรือไม่ ว่ า ด้วยเหตุ ใดก็ตาม  ผู้ รับทุน ยินยอม 
ชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา
ตามสัญญาน้ีและตามสัญญาในวรรคก่อน โดยคํานวณจํานวนเงินลดลงตามส่วนของจํานวนเวลา 
ที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวใช้ไปบ้างแล้ว 

  ข้อ 7  ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญานี้ข้อใดข้อหน่ึงหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขแต่ละข้อ 
ในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือศึกษาไม่สําเร็จด้วยประการใด ๆ และคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา 
หรือคณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษาแล้วแต่กรณีเห็นว่าผู้รับทุนต้องรับผิด ผู้รับทุนยินยอม 
ชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ ให้ทุน 
ในระหว่างที่ศึกษาตามสัญญาน้ี และตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 

  ข้อ 8  เงินที่ชดใช้คืนตามสัญญาข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ผู้รับทุนต้องชําระให้ครบถ้วน 
ภายในกําหนด 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชําระเงินดังกล่าว  
หรือชําระไม่ครบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชําระในอัตรา 
ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ครบกําหนดชําระจนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ชําระหน้ีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว                          

        /ข้อ 9 ผู้รับทุน... 

(15) 

(16) 
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ข้อ 9  ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 ในกรณีต่อไปน้ี 

   (1)  ตาย 

   (2)  คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา หรือคณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จ 
การศึกษาแล้วแต่กรณีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด 

  ข้อ 10  เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ผู้รับทุนได้ให้.................................. 
......................................................................….เป็นผู้ค้ําประกันความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญาน้ี 
และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้ใหม่ 
ภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน 

ข้อ 11  หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาน้ี ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ให้ทุนมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิ
ทางศาลเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามสัญญาน้ีและสัญญาค้ําประกันจากผู้รับทุนและผู้ค้ําประกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าว 
หากผู้ให้ทุนไม่สามารถส่งคําคู่ความและเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็นจะต้องใช้ในการดําเนินคดีให้แก่ผู้รับทุนได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ผู้รับทุนขอแต่งต้ังให้ นาย,นาง,นางสาว.................................................................ซึ่งเป็นผู้ค้ําประกัน
ของผู้รับทุน เป็นตัวแทนในการรับคําคู่ความและเอกสารดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญาน้ี 

  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
ในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

                ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้ให้ทุน 

    (……………นายพรชัย อินทร์ฉาย…………) 

                ลงช่ือ…………………………………………………..ผู้รับทุน 

    (………………………………………………….) 

                ลงชื่อ……………………………………………….....ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
    (………………………………………………….) 

                ลงช่ือ…………………………………………………..พยาน 

    (….……………………………………….….….) 

                ลงช่ือ…………………………………………………..พยาน 

    (………………………………………………….)

         

         

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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สัญญาค้ําประกัน 
               (ระดับอุดมศึกษา ศึกษาต่างประเทศ) 

 
                                                               ทําที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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

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

ตําแหน่ง.....................................สังกัด.......................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่........................ 

ตรอก/ซอย...............................ถนน..........................................ตําบล/แขวง....................................................... 

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................. 

โทรศัพท์...............................ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ายน้ี เก่ียวพันกับผู้รับทุน 

โดยเป็น.............................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ตามท่ีนาย,นางสาว.........................................................................ผู้รับทุนได้ทําสัญญา 
รับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา  
ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา...........ตามสัญญาเลขที่.............................ลงวันที่..........เดือน........................
พ.ศ. ..............กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลารับทุนการศึกษาจนถึง 
วันที่...........เดือน......................... พ.ศ. ..........ซึ่งผู้รับทุนมีความผูกพันต้องชดใช้คืนเงินทุนการศึกษา 
เป็นจํานวน 2 (สอง) เท่า และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนดังกล่าว พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี 
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน
ผู้รับทุนต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้รับทุนตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหน้ีเน่ืองจากการ
กระทําผิดสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดก็ดี และจะต้องชดใช้เงินให้แก่ สถาบันส่งเสริมการ
สอน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโล ยี  เมื่ อสถา บันส่ ง เส ริมการสอน วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโล ยี   
มีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบถึงการผิดนัดชําระหน้ีของผู้รับทุนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้รับทุนได้ผิดนัดชําระหน้ี ข้าพเจ้ายินยอมที่จะชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี แทนผู้รับทุนตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน ทั้งน้ี ไม่เกินวงเงิน
ค้ําประกันจํานวน..................................................................(…………………………………………………………………...) 
กับอีก……………………………………….............(..............................................................................................................) 
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไป 

 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

 บาท 

     /จนกว่า... 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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2 

จนกว่าผู้รับทุนจะได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่าจะได้มีการใช้เงิน 

ตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว โดยจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกัน 

ข้อ  2 ในกรณีที่ผู้ รับทุนได้รับอนุมั ติจากผู้ ใ ห้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ 

ด้วยทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อน้ันจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศท่ีศึกษาไปจากเดิม และสถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุน

ต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด 

 ข้อ 3 ในกรณีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินยอมผ่อนเวลาและ/หรือผ่อน 

จํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญารับทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  

และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ัน ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิได้ถือเอา

การผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  

และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระเงินตามจํานวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิด             

ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนการศึกษา และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้า  

ซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ี 

           ที่ดิน   

           ก. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ................. ..................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท
(.................................................) 

ข. โฉนดที่.............................เลขที่ดิน............................................หน้าสํารวจ...................................... 

ระวาง...............เน้ือที่...................ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ที่ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................ราคาประมาณ.......................................................บาท
(.................................................) 

           /ทรัพย์สิน... 

 

(8) 

(9) 
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3 

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

 ข้อ 5  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4 แห่งสัญญาน้ี ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลบังคับอยู่ เว้นแต่        
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน 

 ข้อ 6  หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญารับทุนการศึกษาตามที่ข้าพเจ้าได้ทําสัญญาค้ําประกันไว้ 
และต่อมาปรากฏว่ามีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้ทุนจะต้องใช้สิทธิทางศาลเรียกร้องให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนและเงินอ่ืนๆ
คืนตามข้อ 5 , ข้อ 6 และข้อ 7 ของสัญญารับทุนการศึกษาลงวันที่.................................แต่ผู้ให้ทุน 
ไม่สามารถส่งคําคู่ความและเอกสารต่างๆท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินคดีให้กับผู้รับทุนได้  ข้าพเจ้าขอให้ 
ผู้ให้ทุนส่งเอกสารดังกล่าวมายังข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้แทนผู้รับทุนตามที่ผู้รับทุน
ได้ให้สัญญาไว้กับผู้ให้ทุนตามข้อ 11 ของสัญญารับทุนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นภาระผูกพันตามสัญญา 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ

ต่อหน้าพยาน 

ลงช่ือ................................................................ผู้ค้ําประกัน 

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

           ลงช่ือ................................................................พยาน  

                (....................................................….......) 

 ลงช่ือ................................................................พยาน 

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

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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ประเภททุนที่ได้รับ : ปริญญาโท-เอก ระยะเวลาให้ทุน : 7.5 ปี (โท 2 ปี + ขยายเวลา 6 เดือน ด้วยทุน พสวท. + เอก 4 ปี + ขยายเวลา 1 ปี ด้วยทุน พสวท.)

 ค่าใช้จ่ายประจําเดือน   (ปีละ) 23,160      ค่าเล่าเรียน (ประมาณปีละ) 27,000     

 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (ปีละ) 1,150        

 ค่าประกันสุขภาพ (ปีละ) 1,500        

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ปีละ) 700          
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน (ปีละ) 230          

รวม 26,740      27,000     53,740           

โท ปี 1 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน 26,740      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน 27,000     53,740           

โท ปี 2 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 26,740 x 2 % ) 27,275      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 27,000  x 10 % ) 29,700     56,975           

โท ปี 3 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 13,638 x 2 % ) 13,911      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 14,850  x 10 % ) 16,335     30,246           

เอก ปี 1 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 27,821 x 2 % ) 28,377      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 32,670  x 10 % ) 35,937     64,314           

เอก ปี 2 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 28,377 x 2 % ) 28,945      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 35,937  x 10 % ) 39,531     68,476           

เอก ปี 3 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 28,945 x 2 % ) 29,524      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 39,531  x 10 % ) 43,484     73,008           

เอก ปี 4 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 29,524 x 2 % ) 30,114      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 43,484  x 10 % ) 47,832     77,946           

เอก ปี 5 งปม. ค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน เพิ่ม 2 % ( 30,114 x 2 % ) 30,716      ค่าเล่าเรียนของผู้รับทุน เพิ่ม 10 % ( 47,832  x 10 % ) 52,615     83,331           

215,602    292,434   508,036          

337,600      

1,016,071       675,200      

หมายเหตุ : งบประมาณค่าใช้จ่าย และค่าเล่าเรียน ของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา  กลุ่มที่ 14 เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560

 ที่มา https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/usa.25.2.62.pdf

   รวม (โท + เอก)

ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษา  100,000 บาท + ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ โดยประมาณ 150,000 บาท  + ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ระหว่างรอเดินทาง 87,600 บาท (7,300 บาท/เดือน)

รวมจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาค้ําประกัน (เงินต้นคูณด้วยสอง)

การคํานวณวงเงินค้ําประกัน ในสัญญารับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายการ  เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

(งบประมาณค่าใช้จ่าย

+ค่าเล่าเรียน)

เงินสกุลบาท
งบประมาณค่าใช้จ่าย (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าเล่าเรียน (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ)

ตัวอย่าง 
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การกรอกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุน พสวท. ประเภททนุไม่มีข้อผูกมัด 

1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ 

   (1)  ประทับตรา “ต้นฉบับ” ไว้ที่สญัญาต้นฉบับ และประทับตรา “คู่ฉบับ” ไว้ที่สัญญาคู่ฉบับ 
   (2)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จํานวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
         ปิดทับกระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ทําสญัญารับทุน 
   (3)  ระบุข้อมูลสญัญารับทนุ พสวท. ฉบับที่ทําล่าสุดก่อนได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน 
   (4)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
   (5) ระบุปีการศึกษาตามสัญญารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับผู้เริ่มรบัทุน พสวท.  
        มาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเทา่น้ัน) 
   (6)  ระบุปีการศึกษาตามสัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
   (7)  ระบุช่ือ-นามสกุลของนักเรียนทุน 
   (8) - (9) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู้เริ่มรับทุน พสวท.  

         มาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเท่าน้ัน  

   (10) - (11) ระบุข้อมูลสญัญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา 

   (12) ระบุช่ือทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ไปรับตามหนังสืออนุมัติ 

   (13) ระบุระดับการศึกษาที่จะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน เช่น ปริญญาตรี,ปรญิญาโท.ปรญิญาเอก 

   (14) ระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน 

   (15)-(16) ระบุช่ือมหาวิทยาลัยและประเทศจะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน 

   (17) ระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้รับทนุอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทุนอ่ืน 

   (18) ระบุวันที่เริ่มต้นรับทุนอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทนุอ่ืน หากระบุว่าเริ่มนับต้ังแต่วันเดินทางต้องขอ 
        หลักฐานการเดินทางการผู้รับทุน หากระบุว่าเริ่มต้ังแต่ภาคการศึกษาที่…. ใหร้ะบุตามวันเปิดภาค 
        การศึกษาที่ระบุในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนทุนไปศึกษา 
   (19) - (20) ระบุข้อมูลสญัญารับทุน พสวท. ตาม (3) 
   (21) ระบุช่ือทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ไปรับตามหนังสืออนุมัติ 
   (22) ระบุระดับการศึกษาที่จะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน เช่น ปริญญาตรี,ปรญิญาโท.ปรญิญาเอก 
   (23) ระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน 

   (24) ระบุประเทศจะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน 

   (25) ระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้รับทนุอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทุนอ่ืน 

   (26) ระบุวันที่เริ่มต้นรับทุนอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทนุอ่ืน วันที่นักเรียนทุนเดินทางออกจากประเทศไทย 

        โดยใหข้อหลักฐานที่ระบุวันเดินทางที่รับรองสําเนาถูกต้องแล้วจากผู้รับทุนเก็บไว้ด้วย หากระบุว่าเริ่ม 
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         ต้ังแต่ภาคการศึกษา ที่…. ใหร้ะบุตามวันเปิดภาคการศึกษาที่ระบุในปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยที ่

         นักเรียนทุนไปศึกษา 

   (27) การคํานวณวันสิ้นสุดการรับทุนอ่ืนจะเริ่มรับต้ังแต่วันเริ่มต้นใน (26) นับไปตามระยะเวลาใน (25) 

         โดยจะสุดก่อนวันที่เริ่มต้น 1 วัน เช่น ระยะเวลา 1 ปี เริม่วันที่ 1 ม.ค. 62 จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 

  (28)  ระบุขอ้มูลสญัญารับทนุ พสวท. ตาม (3) 
  (29)  ระบุวันที่เริ่มต้นรับทุนอ่ืน 
  (30)  ระบุระดับการศึกษาที่จะไปศึกษาด้วยทุนอ่ืน เช่น ปริญญาตรี,ปรญิญาโท.ปรญิญาเอก 

  (31) - (33) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ตาม (3) 
  (34)  ลงลายมือช่ือผู้ให้ทุน  
  (35)  การระบุช่ือของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอํานาจลงนามในสญัญา ณ วันที่ที่ทําสญัญา  
        โดยดูจากคําสั่ง สสวท. 
  (36)  ลงลายมือช่ือผู้รับทุน 
  (37) - (38)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

2. หนังสือใหค้วามยินยอมของผูค้้ําประกัน 
   (1)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
   (2)  ระบุข้อมูลผู้ค้ําประกัน รายเดียวกับสัญญาค้ําประกันฉบับล่าสุด 
   (3)  ระบุวันที่ทําสัญญาค้ําประกันฉบับลา่สุด เช่น “สญัญาค้ําประกัน ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  
         ลงวันที ่1 เมษายน 2558 ใหร้ะบุวันที่ 1 เมษายน 2558” 

   (4) - (5) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ฉบับที่ทําล่าสุดก่อนได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน (เลขที่เดียวกันกับที่ 

        ระบุในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม) 

   (6) ระบุวันที่ทําสัญญารับทุน พสวท. ตาม (4) 
   (7) ระบุช่ือผู้รับทุน 

   (8) ลงลายมอืช่ือผู้ค้ําประกัน 

   (9) - (10) ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
   (11) ระบุช่ือคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน 
   (12) – (13) ระบุช่ือผู้ค้ําประกัน 
   (14) ลงลายมือช่ือคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน 
   (15) - (16)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
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สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาให้ทุนการศึกษา 
ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เลขที่ ………………………….…….ลงวันที่……………เดือน………..………….พ.ศ…………… 

…………………………….. 

                                                   ทําที่ สถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                             วันที…่……..…..เดือน…………….……….พ.ศ…………………. 

  อนุสนธิสัญญาให้ทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา………..……….
และระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา……………ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ให้
ทุน ฝ่ายหน่ึง กับ นาย,นางสาว…………….……………………………...ผู้รับทุน อีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งได้ทําสัญญากันเมื่อ
วันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ……………..ตามสัญญาเลขที่………………………….ลงวันที่……………..
เดือน…………………..….…..พ.ศ……………...และเมื่อวันที่…………..เดือน…………....…………พ.ศ…………ตามสัญญา
เลขที่………………………….ลงวันที่………....เดือน…………………….………..พ.ศ…………………….น้ัน 
  โดยที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้รับทุนไปรับทุน……………….……………………………….เพ่ือศึกษา 
ในระดับ………..…………………………………..วิชา………………………………………………………………..………………………... 
ที่มหาวิทยาลัย…………….…………………………………..ประเทศ……………………………………...มีกําหนดเวลา………….
ปี ……….เดือน  ต้ังแต่วันที่………..เดือน…………….…..…..พ.ศ…………..แทนการศึกษาด้วยทุนโครงการ พสวท.  
ในสถานศึกษาที่กําหนดไว้ในสัญญาให้ทุนการศึกษา เลขที่………………………………………ลงวันที่…………
เดือน…….…………………..………พ.ศ……………..โดยมีเง่ือนไขว่า ผู้รับทุนยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขสัญญาที่ทําไว้กับผู้ให้ทุน และจะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับผู้ให้ทุนเมื่อผู้รับทุนสําเร็จ
การศึกษาที่กล่าวน้ี หรือการศึกษาต้องสิ้นสุดลง 

  ดังน้ัน คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
เลขที่………………………………..ลงวันที่……………เดือน…………………………….พ.ศ…………………มีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 คู่สัญญาได้ตกลงกันให้ผู้รับทุนไปรับทุน………………………..…………………………...เพ่ือ
ศึกษา……………..........วิชา…………..…………ประเทศ……………………………มีกําหนดเวลา……………..ปี ………….
เดือน  ต้ังแต่วันที่……….เดือน…………….พ.ศ…………ถึงวันที่…………………เดือน……………….พ.ศ………………….
แทนการศึกษาด้วยทุนโครงการ พสวท . ในสถานศึกษาตามที่ กําหนดไว้ในสัญญาให้ทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเลขที่………………………………….ลงวันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……..…และผู้ให้ทุน
จะระงับการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต้ังแต่วันที่……………..เดือน……………….พ.ศ………………เป็นต้นไป 
 

ปิดอากร

แสตมป์ 

1 บาท 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 
(8) (9) 

(10) 
(11) 

(12) 
(13) (14) 

(15) (16) (17) 
(18) 

(19) 

(20) 
(21) 

(22) (23) (24) (25) 
(26) (27) 

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม(ทุนไม่มีข้อผูกมัด) 

(28) 
(29) 

(1)  ต้นฉบับ 



38 
 

2 

  ข้อ 2 เมื่อผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาระดับ…………………………………..แล้ว หรือการศึกษาต้อง
สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวกับผู้ให้ทุน เพ่ือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสําเร็จ
การศึกษากําหนดตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเลขที่………….….….…...…..ลงวันที่……….เดือน………………..
พ.ศ……………………… 

  ข้อ 3   สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีมีผลบังคับเมื่อคู่สัญญาได้ลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้ว 

  ข้อ  4  หากมีข้อขัดแย้งใดๆ หรือจะต้องมีการตีความใด ๆ ระหว่างหรือเก่ียวกับสัญญาแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับน้ีกับสัญญาให้ทุนการศึกษาเลขที่……………….……ลงวันที่……………เดือน…………พ.ศ………………
ผู้รับทุนยินยอมให้คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับอุดมศึกษา เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้คําวินิจฉัยเป็นที่สุด 

  ข้อ 5 คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาให้ทุนการศึกษา
เลขที่………….ลงวันที่………..เดือน……………….พ.ศ………………โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่ทุกประการ  
เว้นแต่ที่กําหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

  สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ   ข้อความใน
สัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

    ลงช่ือ…………………………………………...ผู้ให้ทุน 

      (………………………………………….) 
ลงช่ือ…………………………………………...ผู้รับทุน 

             (………………………………………….)  
ลงช่ือ…………………………………………...พยาน 

             (………………………………………….)  
ลงช่ือ…………………………………………...พยาน 

             (………………………………………….)  
 

สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม(ทุนไม่มีข้อผูกมัด) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(35) 
(34) 

(36) 

(37) 

(38) 
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หนังสือใหค้วามยินยอมของผู้ค้าํประกัน  
 

เขียนที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วันที่..................เดือน............................พ.ศ........................ 
  
  ข้าพเจ้า......................................................................ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่................... หมู่.............
ตรอก/ซอย….................ถนน.................................…….. ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด
....................................... ซึ่งเป็นผู้คํ้าประกัน................................................................ไว้ต่อสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามสัญญาคํ้าประกันลงวันท่ี........................เดือน...........................พ.ศ............. ในการทํา
สัญญาให้ทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
............................ ปีการศึกษา..........................……... ตามสัญญาเลขที่..................ลงวันที่..............เดือน............................
พ.ศ................... 

  ข้าพเจ้าได้รบัทราบข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ทุนการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่...……................................ ฉบับลงวันที่..........เดือน
..............................พ.ศ...........……ซึ่งได้ทําสัญญากันเมื่อวันที่..............เดือน................พ.ศ..............แล้ว  และยินยอมเป็นผู้คํ้า
ประกัน...........…………………….....ต่อไป ตามสัญญาค้ําประกันที่ทําไว้ต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท้ังในส่วนของสัญญาให้ทุนการศึกษาฉบับเดิมและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังกล่าว 
 
    ลงช่ือ………………………………………………ผู้คํ้าประกัน 
             (……………………………………………….) 
 
    ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
 
 
 
   

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ทุนไม่มีข้อผูกมัด) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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 ข้าพเจ้า.................................................................................................................คู่สมรสของ 
..................................................................................ได้รับทราบข้อความในหนังสือให้ความยินยอมแล้ว   ยินยอมให้
..............................................................................ทําหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีได้  
            
    ลงช่ือ………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 
             (………………………………………) 
 
    ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
             (……………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
             (………………………………………)

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ทุนไม่มีข้อผูกมัด) 

(11) 
(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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การกรอกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับทุน พสวท. ประเภททนุมีข้อผูกมัด 

1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ 

   (1)  ประทับตรา “ต้นฉบับ” ไว้ที่สัญญาต้นฉบับ และประทับตรา “คู่ฉบับ” ไว้ท่ีสัญญาคู่ฉบับ 
   (2)  ปิดอากรแสตมป์ดวงละ 1 บาท จํานวน 1 ดวง โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที ่
         ปิดทับกระดาษและเขียนวัน เดือน ปี ที่ทําสญัญารับทุน 
   (3)  ระบุเลขที่สญัญารับทุน พสวท. ฉบับที่ทําล่าสุดก่อนได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน 
   (4)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
   (5) ระบุปีการศึกษาตามสัญญารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สําหรับผู้เริ่มรับทุน พสวท. มาตั้งแต่ระดับ 
        มธัยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเท่าน้ัน) 
   (6)  ระบุปีการศึกษาตามสัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 
   (7)  ระบุช่ือ-นามสกุลของนักเรียนทุน 
   (8) - (9) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู้เริ่มรับทุน พสวท. มาตั้งแต่ระดับ 

         มัธยมศึกษาตอนปลายกรอกข้อมูลเท่าน้ัน  

   (10) - (11) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ 

   (12) - (13) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ 

   (14) ระบุช่ือทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ไปรับตามหนังสืออนุมัติ    

   (15) ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของทุนอื่นที่ผู้รับทุนทําสัญญาด้วย เช่น ทําสัญญารับทุนกระทรวงวิทย์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

          นครปฐม ให้ระบุว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ดูช่ือหน่วยงานจากสัญญารับทุนอ่ืน   

   (16) ระบุระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้รับทนุอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทุนอ่ืนแทนทุน พสวท. กรณใีนหนังสืออนุมัติไม่ระบุ 

         ระยะเวลาให้ระบุระยะเวลารับทุนอ่ืนตามหลักฐานที่ระบุระยะเวลาที่ได้รับทุนอ่ืนจากผู้รับทนุ เช่น แบบรายงานตัวไป 

         ศึกษา เป็นต้น โดยต้องนํามาเทียบกับหลักเกณฑ์กรอบระยะเวลาการศึกษาด้วยทุนรัฐบาลในคู่มือของสํานักงาน  

         ก.พ. ว่าตรงกันหรือไม่ก่อน 

   (17) ระบุวันที่เร่ิมต้นรับทุนอ่ืนตามหนังสืออนุมัติให้รับทนุอื่น หากไม่มรีะบุให้เร่ิมนับเวลาต้ังแต่วันที่นักเรียนทุนเดินทาง  

          ออกจากประเทศไทยโดยให้ขอหลักฐานที่ระบุวันเดินทางท่ีรับรองสําเนาถูกต้องแล้วจากผู้รับทุนเก็บไว้ด้วย 

   (18) การคํานวณวันสิ้นสุดการรับทุนอ่ืนจะเร่ิมรับตั้งแต่วันเริ่มต้นใน (17) นับไปตามระยะเวลาใน (16) โดยจะสุดก่อน 

         วันท่ีเริ่มต้น 1 วัน เช่น ระยะเวลา 1 ปี เริ่มวันท่ี 1 ม.ค. 62 จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62 

   (19) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ตาม (3) 
   (20) ระบุช่ือทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ไปรับ เช่น ทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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   (21) ระบุข้อมูลสัญญาฯ ที่นักเรียนทุนทํากับหน่วยงานเจ้าของทุนอื่น โดยต้องขอสําเนาสัญญาฯที่รับรองสําเนาถูกต้อง 

          แล้วจากนักเรียนทุนมาเก็บไว้ด้วย 

   (22) ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนทําสัญญาด้วย เช่น ทาํสัญญารับทุนกระทรวงวิทย ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        นครปฐม ให้ระบุว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ดูช่ือหน่วยงานจากสัญญารับทุนอื่น

 
(23) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ตาม (3) 

(24)-(25) ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนทําสัญญาด้วยตาม (22) 

(26)-(27) ระบุวันที่นักเรียนทุนทําสัญญากับหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืน 

(28) ระบุช่ือทุนอ่ืนท่ีผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ไปรับตาม (14) 

(29) ระบุข้อมูลสัญญาฯ ที่นักเรียนทุนทํากับหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืน (21) 

(30) ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนทําสัญญาด้วยตาม (22) 

(31) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ตาม (3) 

(32)-(34) ระบุช่ือหน่วยงานเจ้าของทุนอ่ืนที่ผู้รับทุนทําสัญญาด้วยตาม (22) 

(35)-(37) ระบุข้อมูลสญัญารับทุน พสวท. ตาม (3) 
(38)  ลงลายมือชื่อผู้ให้ทุน  

(39)  การระบุชื่อของผู้ให้ทุน จะต้องตรงกับผู้มีอํานาจลงนามในสัญญา ณ วันที่ที่ทําสัญญาโดยดูจากคําสั่ง สสวท. 

(40)  ลงลายมือชื่อผู้รับทุน 
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(41) - (42)  ผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 

 

2. หนังสือใหค้วามยินยอมของผูค้้ําประกัน 
   (1)  ระบุวัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาน้ี 
   (2)  ระบุข้อมูลผู้คํ้าประกัน รายเดียวกับสัญญาค้ําประกันฉบับล่าสุด 
   (3)  ระบุวันท่ีทําสัญญาคํ้าประกันฉบับลา่สุด เช่น “สญัญาคํ้าประกัน ระดับอุดมศึกษาในประเทศ  
         ลงวันที ่1 เมษายน 2558 ใหร้ะบุวันที่ 1 เมษายน 2558” 

   (4) - (5) ระบุข้อมูลสัญญารับทุน พสวท. ฉบับที่ทําล่าสุดก่อนได้รับอนุมัติให้รับทุนอ่ืน (เลขท่ีเดียวกันกับที่ 

        ระบุในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม) 

   (6) ระบุวันที่ทําสัญญารับทุน พสวท. ตาม (4) 
   (7) ระบุช่ือผู้รับทุน 

   (8) ลงลายมอืช่ือผู้คํ้าประกัน 

   (9) - (10) ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
   (11) ระบุช่ือคู่สมรสของผู้คํ้าประกัน 
   (12) – (13) ระบุช่ือผู้คํ้าประกัน 
   (14) ลงลายมือชื่อคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน 
   (15) - (16)  ผู้ที่ลงลายมือช่ือเป็นพยานในสัญญารับทุน คือ เจ้าหน้าที่ สสวท. 
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สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาให้ทุนการศึกษา  

ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เลขท่ี........................ ลงวันที่..............เดือน..................... พ.ศ............... 
--------------------------------------- 

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

  
  อนุสนธิสัญญาให้ทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา...............................และระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา............……….. ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ให้ทุน ฝ่ายหน่ึง กับนาย
,นางสาว……….....………..............…....................ผู้รับทุนอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งได้ทําสัญญากันเมื่อวันที่...……....เดือน…………........ 
พ.ศ............…………. ตามสัญญาเลขท่ี...................…..........ลงวันที่.......……….....เดือน..........................พ.ศ..........……………..... 
เมื่อวันที่.……........เดือน........................พ.ศ.........……….………. ตามสัญญาเลขที่...................………..ลงวันท่ี.......... เดือน
....................พ.ศ..............และเมื่อวันที่......... เดือน.....................พ.ศ.............…….. ตามสัญญาเลขท่ี........................ลงวันที่
.............เดือน...................พ.ศ...............น้ัน  

  โดยที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษา ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้รับทุนไปรับทุน.............................................. เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศกับ
.............................................……… มีกําหนดเวลา............ปี...……..เดือน ต้ังแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ.........….. 
ถึงวันท่ี.…........เดือน......................พ.ศ.....…….... แทนการศึกษาด้วยทุนโครงการ พสวท. ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้
ทุนการศึกษาเลขที่............................... ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ.......…..….....โดยมีเง่ือนไขว่าผู้รับทุนยังมี
ภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่ทําไว้กับผู้ให้ทุนและจะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับผู้ให้ทุน 
เมื่อผู้รับทุนพ้นภาระผูกพันตามสัญญาการรับทุน................................... เพ่ือศึกษาวิชาในต่างประเทศสัญญาเลขท่ี
..................................................................................................................................ลงวันที่...................................... 
เดือน..........................................................พ.ศ............. ที่ผู้รับทุนกับ........................................................................ 
  ดังน้ัน คู่สัญญา จึงได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเลขที่.........................….............……….  
ลงวันที่...............เดือน.................พ.ศ......................มีข้อความดังต่อไปนี้  

 
 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

1 บาท 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) (8) 
(9) 

(10) (11) 
(12) (13) 

(14) 
(15) (16) (17) 

(19) 
(18) 

(20) 
(21) 

(22) 
(23) 

(1)  ต้นฉบับ 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนมีข้อผูกมัด) 
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2 
ข้อ 1 คู่สัญญาได้ตกลงกันให้เปลี่ยนแปลงวิชา และสถานศึกษาของผู้รับทุน ตามท่ีกําหนดในสัญญาเลขที่

..............................ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ...…..........เป็นสถานศึกษาในต่างประเทศและในวิชาที่

.......................................................................................................................... กําหนดตามเง่ือนไขสัญญาท่ีผู้รับทุนทํากับ

......................................................................................................……….. ต้ังแต่วันที่...............เดือน.................................พ.ศ

...............และผู้ให้ทุนจะระงับการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน ต้ังแต่วันที่.............เดือน...........................พ.ศ.................เป็น
ต้นไป 

 ข้อ 2 เมื่อผู้รับทุนพ้นภาระผูกพันตามเง่ือนไขสัญญาการรับทุน................................………..... เพ่ือศึกษาวิชาใน
ต่างประเทศ สัญญาเลขท่ี……...............……….ลงวันที่..........เดือน......................พ.ศ............ ที่ผู้ รับทุนทํากับ
.........................................................................….......แล้ว ผู้รับทุนจะต้องรายงานตัวกับผู้ให้ทุน เพ่ือเข้าปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเลขที่................................ลงวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ....................... 
ณ หน่วยงานที่................................................................................. กําหนดไว้เดิมหรือหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสําเร็จการศึกษา  กําหนดโดยผู้รับทุนเป็นผู้มี
สิทธ์ิเลือก ว่าจะปฏิบัติงานในหน่วยงานใด 

 ข้อ 3 ถ้าผู้รับทุนประพฤติตนจนเป็นเหตุให้ผิดเง่ือนไขสัญญาที่ทํากับ…………….............……...........................…… 
......…........................................และจะต้องชดใช้เงินให้แก่...........................................……….........แล้ว ผู้รับทุนยินยอมให้ถือ
ว่าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่ทํากับผู้ให้ทุนและผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ให้ทุนตามจํานวนที่กําหนดในสัญญา
ให้ทุนการศึกษาเลขท่ี.................……......ลงวันที่...............เดือน...................พ. ศ......... 

 ข้อ 4 หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ หรือจะต้องมีการตีความใด ๆ ระหว่างหรือเก่ียวกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับน้ีกับสัญญา
ให้ทุนการศึกษาเลขที่....................ลงวันที่.........เดือน........................พ.ศ.............ผู้รับทุนยินยอมให้คณะอนุกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ อุดมศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด และให้คําวินิจฉัย
เป็นที่สุด 

 ข้อ 5 คู่สัญญาถือว่าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาให้ทุนการศึกษา เลขที่............................ 
ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ..................โดยสัญญาดังกล่าว ยังมีผลใช้บังคับกันอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่กําหนดไว้
ในสญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีโดยเฉพาะเท่าน้ัน  
 
 
 
 
 

(23) 
(24) 

(25) (26) 
(27) 

(28) 
(29) 

(30) 
(31) 

(32) 

(33) 
(34) 

(35) 

(36) 

(37) 
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3 
 
 สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ  
                                     
    ลงช่ือ…………………………………………………ผูใ้ห้ทุน 
             (……………………………………………….) 
 
    ลงช่ือ…………………………………………………ผู้รบัทุน 
             (……………………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
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(40) 

(41) 

(42) 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนมีข้อผูกมัด) 
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หนังสือใหค้วามยินยอมของผู้ค้าํประกัน  
 

เขียนที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วันที่..................เดือน............................พ.ศ........................ 
  
  ข้าพเจ้า......................................................................ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่................... หมู่.............
ตรอก/ซอย….................ถนน.................................…….. ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด
....................................... ซึ่งเป็นผู้คํ้าประกัน................................................................ไว้ต่อสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามสัญญาคํ้าประกันลงวันท่ี........................เดือน...........................พ.ศ............. ในการทํา
สัญญาให้ทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
............................ ปีการศึกษา..........................……... ตามสัญญาเลขที่..................ลงวันที่..............เดือน............................
พ.ศ................... 

  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ทุนการศึกษา ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่...……................................ ฉบับลงวันที่..........เดือน
..............................พ.ศ...........……ซึ่งได้ทําสัญญากันเมื่อวันที่..............เดือน................พ.ศ..............แล้ว  และยินยอมเป็นผู้คํ้า
ประกัน...........…………………….....ต่อไป ตามสัญญาค้ําประกันที่ทําไว้ต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท้ังในส่วนของสัญญาให้ทุนการศึกษาฉบับเดิมและฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ดังกล่าว 
 
    ลงช่ือ………………………………………………ผู้คํ้าประกัน 
             (……………………………………………….) 
 
    ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………………พยาน 
             (……………………………………………….) 
 
 
 
   

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนมีข้อผูกมัด) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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 ข้าพเจ้า......................................................................................................................คู่สมรสของ 
..................................................................................ได้รับทราบข้อความในหนังสือให้ความยินยอมแล้ว   ยินยอมให้
..............................................................................ทําหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีได้  
            
    ลงช่ือ………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 
           (………………………………………) 
 
    ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
           (……………………………………….) 
 

 ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
                                                 (………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนมีข้อผูกมัด) 

(11) 
(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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หลักฐานประกอบการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. และสัญญาคํ้าประกัน 

*** ผู้ร ับท ุนจะต้องท ําสัญญาคนละ 2 ช ุด ***       

1) หลักฐานท่ีผู้รับทุนต้องใช้ประกอบการทําสัญญารับทุน (จํานวน 2 ชุด) ค ือ                  
1. อากรแสตมป์ 1 บาท จํานวน 2 ดวง        
2. รูปถ่ายขนาด 2 น ิ้ว ถ่ายไว้ไม่เก ิน 6 เดือน     
3. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทุน  
4. ส ําเนาทะเบียนบ้านของผ ู้รับทุน   
5. สําเนาสูติบัตรของผู้รับทุน  
6. ส ําเนาใบเปล ี่ยนช ื่อ ส ําเนาใบเปล ี่ยนนามสก ุล (ถ้าม)ี 
7. ทะเบียนรับรองบุตร เฉพาะผู้รับทุนที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกนั 
   แต่บิดาจะลงลายมือช่ือเป็นผู้ปกครอง/ผูแ้ทนโดยชอบธรรมในสญัญาฯ หากไม่มีจะต้องให้มารดาเป็นผูล้ง

ลายมือชื่อเท่านั้น (กรณี หย่า ให้ผู้ท่ีมีอํานาจปกครองบุตรเท่านัน้ เปน็ผูล้งลายมือชื่อ) 

2) ผู้ค้ําประกันอาจเป็นบคุคลดังต่อไปน ี้ 
1. บิดา หรือมารดา         
2. ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ต้ังแต่ระดับช ํานาญการ หรือ ระดับ 7 ข ึ้นไป  

               (บุคคลในข้อ 1 และ 2 ไม่ต้องแสดงโฉนดที่ดินและหล ักทร ัพย์) 
3. บุคคลอ ื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น จะต้องเป็นผ ู้ท ี่บรรล ุนิติภาวะแล้ว และต้องแสดงหล ักทร ัพย์ หรือโฉนดที่ดิน    
   พร้อมหนังสอืประเมินราคาที่ดิน    

3) หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน (จํานวน 2 ชุด) คือ 
            1. อากรแสตมป์ 5 บาท จํานวน 4 ดวง       

2. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือส ําเนาบัตรข้าราชการ หรือพน ักงานของรัฐของผ ู้คํ้าประก ัน   
3. ส ําเนาทะเบียนบ้านของผ ู้คํ้าประก ัน       
4. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือส ําเนาบัตรข้าราชการ หรือพน ักงานของรัฐของคู่สมรสของผู้คํ้าประกัน 
5. ส ําเนาทะเบียนบ้านของค ู่สมรสของผ ู้คํ้าประก ัน      
6. สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนสมรส 
7. สําเนาใบสําคัญการหย่า และสําเนาทะเบียนหย่า 
8. ส ําเนาใบเปล ี่ยนช ื่อ ส ําเนาใบเปล ี่ยนนามสก ุล ของผูคํ้้าประกันและคู่สมรส 
9. ใบมรณบัตรของค ู่สมรส ของผ ู้คํ้าประก ัน (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ 1. กรณีมีการแก้ไขข้อความให้ขีดฆ่าพร้อมลงช่ือกํากับข้อความท ี่มีการแก้ไข (ห ้ามใช้นํ้ายาลบค ําผ ิด)  
              2. สําเนาหลักฐานท่ีใช้ประกอบการทําสัญญารับทุน และสัญญาคํ้าประกันทุกฉบับต้องมีการรับรอง    
                  สําเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือกํากับทุกฉบับ โดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับหลักฐานท่ีนํามาใช้ 
              3. ผู้รับทุนท่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และบิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดาถูกศาลถอดอํานาจปกครอง ผู้ลงลายมือ  
                  ช่ือเป็นผู้ปกครองในสัญญารับทุน จะต้องเป็นบุคคลซ่ึงศาลต้ังให้ใช้อํานาจปกครอง และต้องแนบคําส่ังศาล 
     4. กรณีผู้รับทุนเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องมีสําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแนบด้วย
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    หลักฐานประกอบการทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญารับทุน พสวท. 

(จํานวนอย่างละ 2 ชุด) 

1. อากรแสตมป์ 1 บาท จํานวน 2 ดวง 
2. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับทุน  
3. ส ําเนาทะเบียนบ้านของผ ู้รับทุน 
4. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
5. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือส ําเนาบัตรข้าราชการ หรือพน ักงานของรัฐของผ ู้คํ้าประก ัน   
6. ส ําเนาทะเบียนบ้านของผ ู้คํ้าประก ัน       
7. ส ําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือส ําเนาบัตรข้าราชการ หรือพน ักงานของรัฐของคู่สมรสของผู้คํ้าประกัน 
8. ส ําเนาทะเบียนบ้านของค ู่สมรสของผ ู้คํ้าประก ัน      
9. สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนสมรส 
10. สําเนาใบสาํคัญการหย่า และสําเนาทะเบียนหย่า 
11. ส ําเนาใบเปล ี่ยนช ื่อ ส ําเนาใบเปล ี่ยนนามสก ุล ของผูคํ้้าประกันและคู่สมรส 
12. ใบมรณบตัรของค ู่สมรส ของผ ู้คํ้าประก ัน (ถ้ามี) 
13. สําเนาสัญญาฯ ที่นักเรียนทุนทํากับหน่วยงานเจ้าของทุนอื่น (ถ้าม)ี 

 

หมายเหตุ  สําเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการทําสัญญารับทุน และสัญญาคํ้าประกันทุกฉบับต้องมีการรับรอง    

              สําเนาถูกต้อง พร้อมลงช่ือกํากับทุกฉบับ โดยบุคคลที่เก่ียวข้องกับหลักฐานที่นํามาใช้
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ภาคผนวก 
สรุปปัญหาและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 

ที่ ปัญหา แนวปฏิบัติ 

1 บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส การลงลายมือชื่อเปน็ผูป้กครองในสัญญาฯ 
- ใหม้ารดาเป็นผู้ปกครอง 
- หากบิดาจะเป็นผู้ปกครอง จะต้องมีการจดทะเบียน 
  รับรองบุตรแล้วเท่าน้ัน 
- ผู้รับทุนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)  
  ไม่ต้องมีผู้ปกครองลงลายมือช่ือได้ 
การเปน็ผูค้้ําประกัน 
- กรณมีารดาเป็นผู้ค้ําประกัน ต้องเรียกเอกสารฝ่ายบิดาด้วย 
- กรณีบิดาเป็นผู้ค้ําประกัน ต้องเรียกเอกสารฝ่ายมารดา  
  พร้อมกับแนบทะเบียนรับรองบุตร หรือสูติบัตรของ 
  นักเรียนทุนด้วย 

2 บิดามารดาหย่า การลงลายมือชื่อเปน็ผูป้กครองในสัญญาฯ 
- ใหผู้้ทีม่ีอํานาจปกครองบุตรเท่าน้ันเป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
  เป็นผู้ปกครองในสัญญาฯ  
- ต้องแนบทะเบียนการหย่า (คร.6) หรือคําสั่งศาล 
- ผู้รับทุนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)  
  ไม่ต้องมีผู้ปกครองลงลายมือช่ือได้ 

การเปน็ผูค้้ําประกัน 
- ควรเรียกเอกสารจากฝ่ายทีข่าดการสมรสด้วยเพ่ือ   
  ตรวจสอบว่าสมรสและหย่ากับใคร 

3 ผู้รับทุนที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ (อายุไม่
ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ไมม่ีบิดา มารดา
,บิดา มารดาเสียชีวิต หรือบิดา มารดา,
ถูกศาลถอดอํานาจปกครอง 

จะต้องมีบุคคลซึ่งศาลต้ังให้ใช้อํานาจปกครอง ลงลายมือ
ช่ือเป็นผู้ปกครองในสัญญาฯ และต้องแนบคําสั่งศาลด้วย 

4 บุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ปกครองและผู้ค้ําประกันได้  
และไม่ได้ต้องใช้ทรัพย์สินในการค้ําประกัน โดยต้องแนบ
สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วย 
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ที่ ปัญหา แนวปฏิบัติ 

5 กรณีขีดฆ่า หรอืเติมข้อมูลใหถู้กต้อง 
และลงลายมือช่ือกํากับในสัญญา เช่น 
เลขที่สญัญา วันทําสัญญา ช่ือ-
นามสกุล เป็นต้น โดยไม่ได้แก้ไขใน
ส่วนของการลงลายมือช่ือของผู้รับทุน 
ผู้ค้ําประกัน พยาน หรือจํานวนเงิน 

เจ้าหน้าที่ สสวท. สามารถแก้ไขกรณีขีดฆ่าและเติมข้อมูล
ให้ถูกต้อง และลงลายมือช่ือกํากับได้ โดยจะต้องเป็นการ
แก้ไขเพ่ือความถูกต้องไม่กระทบสิทธิของผู้รับทุน ไม่ทําให้
ผู้รับทุนเสียผลประโยชน์ 

6 กรณีพยานไม่ได้ลงลายมือช่ือในสัญญา, 
พยานในสัญญา เอกสารแนบท้าย และ
สัญญาค้ําประกัน ไม่ใช่คนเดียวกัน, 
คู่สมรสลงนามเป็นพยาน 

- การที่ต้องมีพยานลงนามในสัญญาฯ ก็เพ่ือรับรองว่าผู้รับ
ทุน หรือผู้ค้ําประกันเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง หากไม่มีผู้ลง
ลายมือช่ือเป็นพยานสัญญาก็ยังมีผลบังคับใช้ได้ แต่ให้
บันทึกข้อมูลผูต้รวจสอบสัญญาฉบับน้ันเก็บไว้ เพ่ือติด
ตามมาเบิกความในกรณีมีการฟ้องร้องได้ 

- พยานในสญัญา เอกสารแนบท้าย และสญัญาค้ําประกัน 
ไม่ใช่คนเดียวกัน ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน 

- คู่สมรสลงนามเป็นพยาน สัญญามผีลบังคบัใช้ได้ 

7 ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแลว้ 
สามารถลงนามในสญัญาค้ําประกัน
แทนสามีได้หรอืไม่ 

ผู้ที่ทําสญัญาค้าํประกันต้องเป็นผู้ลงนามสญัญาด้วยตนเอง 
ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแลว้ ไม่สามารถลงนามใน
สัญญาค้ําประกันแทนสามีได้ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ของสามี  

8 เพศและรูปถ่าย เพศตามกําเนิดและรูปถ่ายตามความเป็นจริงในวันทํา
สัญญา 

หมายเหตุ กรณีที่พบปัญหาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากข้างต้นสามารถขอคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมาย สสวท. ได้
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