
 
สัญญารับทุนการศึกษานักศึกษาโครงการ Mahidol Medical Scholars Program 

 
ท าที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล   

จังหวัดนครปฐม 73170 ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย................................................................................................................ 
ต าแหน่ง..........................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ทุน”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ  
(นาย, นาง, นางสาว) ...................…………..............…......…เกิดเมื่อวันที่……….เดือน..................................พ.ศ..................อายุ.............ปี 
บัตรประชาชนเลขที่.....................................................อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน.........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.................................................บิดาชื่อ..............................................................................................
มารดาชื่อ..............................................................................ก าลังศึกษาระดับ......................................................................ชั้นปีที่............
สังกัด ...................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับทุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง   

โดยที่ผู้ให้ทุนมีนโยบายในการจัดสรรทุนการศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (Mahidol Medical Scholars Program) 
แก่นักศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลิตแพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร สัตวแพทย์ นักวิจัยเพื่อไปปฏิบัติงานส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐบาลต่างๆ อันเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการ” และโดยที่ผู้รับทุนประสงค์จะรับทุนดังกล่าว 

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญาไว้ ดังมีข้อความต่อไปนี้  
ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน และผู้รับทุนตกลงรับทุนของโครงการดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ท าสัญญานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยก าหนดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 5 ปี  
ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้รับทุนศึกษาในหลักสูตรของโครงการ ผู้รับทุนจะตั้งใจเล่าเรียน โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง 

ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังที่ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้ เว้นแต่จะเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ 
เจ็บป่วยกระทันหัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จนเป็นเหตุให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาส าเร็จได้ 

ข้อ 3 ในระหว่างรับทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของผู้ให้ทุนที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งที่  
ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ท าสัญญานี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย  

ข้อ 4 ถ้าผู้รับทุนไม่ประพฤติ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 3 ในประการหนึ่งประการใดจนเป็นเหตุ
ให้ผู้ให้ทุนยุติการให้ทุน หรือกรณีที่ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่อาจส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร ผู้ให้ทุนมีสิทธิ
ระงับซึ่งทุน และผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้ทุน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่ผู้ให้ทุนพิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด  

ในกรณีผู้รับทุนมีสัญญาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญาผูกพันนั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เร่ิมต้นนับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนได้ปฏิบตัิงานชดใชต้ามสัญญาที่ผกูพันอยู่ก่อน
นั้นครบถ้วนแล้ว  

ข้อ 5 ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้รับทุนตกลงยินยอมเข้าท างานติดต่อกันเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลา
ที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้ ในต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าต้นสังกัดไม่มีต าแหน่งรองรับให้เข้าท างานในส่วนงาน              
อ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ถ้าไม่มีต าแหน่งว่างในมหาวิทยาลัย ให้เข้าท างานในหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ       
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการนโยบายโครงการฯ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้เข้ารับศึกษา
หรืออบรมเพิ่มเติมหลังส าเร็จการศึกษา หากผู้รับทุนไม่เข้าท างานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ          
หรือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทุนให้แก่ผู้ให้ทุน แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบคืนเงินทุนที่ผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้ว 
โดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไปบ้างแล้ว 
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ข้อ 6  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถกลับเข้าท างานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ         
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 5 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน             
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    
และผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุอันสมควรจึงให้ผู้รับทุนพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

ข้อ 7 เงินที่ต้องชดใช้คืนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะต้องช าระให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระเงินทั้งหมดภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือช าระเงินแต่ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าตกเป็น      
ผู้ผิดนัดช าระหนี้ และจะต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ค้างช าระนับแต่วันดังกล่าวจนกว่า   
จะช าระหนี้แล้วเสร็จ 

ข้อ 8 เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ให้ทุน
เห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกัน ภายในเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด และในการที่ผู้ ให้ทุนเห็นสมควรจะให้เปลี่ยนผู้ค้ า ประกัน                  
ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามทุกประการ 

ในกรณีผู้ค้ าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุน          
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตาย หรือเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่                
จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันที สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ         
ไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ทุน 
(............................................................) 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับทุน 
(............................................................) 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
(............................................................) 

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
(............................................................) 

 
 ข้าพเจ้า.....................................คู่สมรสของ....................................ยินยอมให้...................................ท าสัญญาฉบับนี้ได ้

   ลงชื่อ...........................................................ผู้ยินยอม 
                                                 (..........................................................) 

    ลงชื่อ...........................................................พยาน 
                                                  (..........................................................) 

    ลงชื่อ...........................................................พยาน 
                                                  (..........................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
     ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน 
                                                   (..........................................................) 
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สัญญาค  าประกัน 

 
ข้าพเจ้า......................................................ผูค้้ าประกัน นาย/นาง/นางสาว......................................................... 

อายุ........ปี บัตรประชาชนเลขที่...............................อาชีพ.....................................ต าแหน่ง..............................................
สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..... ..........................รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท์.................................คู่สมรสชื่อ........................................................เกี่ยวพันกับผู้รับทุนโดยเป็น.......................... 
ขอท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือรับทุนโครงการ Mahidol Medical 
Scholars Program ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................. ....... ...................... ได้ท าสัญญาไว้กับ
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว  

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า ถ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................... กระท าผิดสัญญาที่
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าพเจ้ายินยอมช ำระหนี้ไม่เกินจ านวนเงินที่นาย/นาง/นางสาว.............................................

ต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนฯ ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลทันทีที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดล และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี)  ครบเต็มจ านวน  
 ข้อ 3. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญารับทุนฯ ให้แก่ผู้รับ
ทุน โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  ให้
ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิด
ของข้าพเจ้าและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา
รับทุนฯ 

 
หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้

โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

 
      ลงชื่อ……………….................…………………ผู้ค้ าประกัน 
            (……………….......…………..............…..) 

      ลงชื่อ……………………..................……………พยาน 
            (……….……………...........……...........….) 

      ลงชื่อ……………………...........………........……พยาน  
            (……………………............……...........…..) 
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หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ค  าประกัน 
 

 
ข้าพเจ้า ...........................................................อายุ............ปี เป็นคู่สมรสของ ............................................................... 

ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ โดยยินยอมให้..............................................................................ท าสัญญา
ฉบับนี้ได้ 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
     (........................................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส โดย  เป็นโสด  คู่สมรสตาย  หย่า  ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในขณะทีท่ าสญัญานี้ 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้ าประกัน 
     (..........................................................) 

 
 
หมายเหตุ 
 การจัดท าสัญญาค้ าประกัน ให้มีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

1. ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้รับทุน ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดา ต้องให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือ
มารดา ของผู้รับทุนเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกัน ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน 

2. ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดง
หลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 

3. ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) (2) ให้ส่วนงานต้นสังกัด ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการ
ตรวจสอบปรากฎว่า ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกลา่วตาม (1) และ (2) จริง ให้ท าสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันได้ 

4. ถ้าไม่มีบุคคลตาม (1) (2) และ (3) จะให้ข้าราชการ หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ เป็นผู้ค้ าประกันก็ได้ โดยถ้า  
ผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการไม่จ าเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์ แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบด้วย 
เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้จากฐานะและรายได้
แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




