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ข้า พเจ้า ตกลงรับ เงิน เพือเป็ น ทุน การศึกษา จากโครงการทุน การศึกษาด้า นสาธารณสุข ภายใต้โ ครงการ
พระเมตตาสมเด็จย่า เพือศึกษาในหลักสูตร................................................................................................
สังกัดสถานศึกษา ......................................................................................มีกาํ หนด ........... ปี …...…เดือน
ตังแต่ปีการศึกษา พ.ศ..................... ถึง พ.ศ..................... จึงขอทําสัญญาให้ไว้ต่อโครงการทุนการศึกษา
ด้านสาธารณสุข ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รบั สัญญา” มีขอ้ ความดังต่อไปนี
ข้อที 1 การปฏิ บตั ิ ตนในการศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะอุตสาหะและเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างเต็มความสามารถจะไม่ละเลยเพิกเฉย ทอดทิง
หน้ าที ทีได้รบั มอบหมาย และจะไม่ยุติหรือเลิกการศึกษาด้ว ยประการใดๆ โดยมิได้อนุ ญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ บั สัญญา
(ข) ข้าพเจ้าจะไม่เปลียนสถานศึกษาหรือหลักสูตรทีศึกษาโดยมิได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
ผูร้ บั สัญญา
(ค) ข้าพเจ้ายินยอมอยูใ่ นความควบคุมดูแลของอาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษานันๆ โดยจะปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังของสถานศึกษา
ข้อ 2 การประพฤติ ในระหว่างกําลังศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็ นคนสุภาพเรียบร้อย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมไทย
(ข) ข้าพเจ้าจะไม่เทียวเตร่เป็ นอาจิณ จะไม่ฟ้ ุงเฟ้อ และจะไม่ใช้จ่ายสุลุ่ยสุร่าย จะไม่ก่อหนี ไม่เล่นการ
พนัน ไม่เสพสุรา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่ทําการใดๆ อันเป็ นทางนํ ามาซึงความเสือมเสีย
ชือเสียงแก่ตนเองและสถานศึกษา
(ค) ข้าพเจ้าจะไม่กระทําการใดๆ ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นผู้ประพฤติชวั เช่น หมกมุ่นมัวเมากับเพศตรงข้าม
ในทางชู้ส าว กระทํา หรือยอมให้ผู้อนกระทํ
ื
า การใดๆ อัน จะก่อให้เ กิด ความเสีย หายแก่ต นเอง
ครอบครัว และสถานศึกษา
(ง) ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสังสถานศึกษาหรืออาจารย์ ซึงได้กําหนดไว้แล้ว
ในสัญญานี หรือจะกําหนดขึนต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
ข้อ 3 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างๆ ตามทีสถานศึกษากําหนด
(ข) ถ้าข้าพเจ้าต้องเรียนซําชันไม่ว่ากรณีใดนอกจากเหตุสุดวิสยั ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ใน
การศึกษา และจะไม่ขอรับเงินอุดหนุ นใดๆ จากโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ตลอดปี ที
ต้องเรียนชําชัน

ข้อ 4 การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
(ก) ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว หากข้าพเจ้าได้ไปปฏิบตั งิ านในท้องถิน
ทุรกันดาร เป็นเวลาเท่ากับเวลาทีได้รบั ทุนเพือการศึกษา ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ชําระคืนเงินทุน เพือ
การศึกษาทังหมดแล้ว
(ข) หากพ้นกําหนด 3 ปี ตามข้อ (ก) แล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปปฏิบตั งิ านในท้องถินทุรกันดาร ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้เงินคืนเต็มตามจํานวนทีได้รบั โดยข้าพเจ้าสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะชําระคืนเงินทุนทังหมด
ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยแบ่งผ่อนชําระเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน
(ค) ในระหว่างทีรับเงินทุนการศึกษานี ข้าพเจ้าจะไม่รบั ทุนอืน ๆ ใดอีก
ข้อ 5 การบังคับให้ชดใช้เงิ นเมือผิดสัญญา
(ก) ในระหว่างการศึกษา ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากสถานศึกษา เนืองจากต้องลาออก หรือถูกออก หรือ ถูก
ให้ออกด้วยประการใด นอกจากเหตุสุดวิสยั หรือตาย ข้าพเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหาย แก่โครงการ
ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข เต็มตามจํานวนทีได้รบั ทุนไปทังหมด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก วันที
ต้องออกจากสถานศึกษา
(ข) ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้เงินทุนนี หากข้าพเจ้าเป็ นเพราะเหตุใดเหตุหนึง ดังต่อไปนี ตาย
แพทย์ของทางราชการ ซึงผูร้ บั สัญญากําหนดได้ตรวจและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า ไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้เพราะเจ็บปว่ ย ข้าพเจ้าถูกสังให้ออกจากราชการเพราะเป็นผูม้ รี า่ งกายทุพพลภาพ ไม่
ั อน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที
สามารถปฏิบตั ิ หน้าทีได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟนเฟื
กําหนดในกฎ ก.พ.
(ค) หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาในข้อ 4 ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผูร้ บั สัญญา รับหรือหัก เอา
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสม หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิ Gได้รบั จากทางราชการเพือชดใช้ เงินที
ข้าพเจ้าต้องรับผิดตามสัญญานี และยอมให้บงั คับเอาจากทรัพย์สนิ อืน ๆ ของข้าพเจ้าได้ อีกด้วย
(ง) ข้าพเจ้ายอมให้ผรู้ บั สัญญาฟ้องร้องบังคับชดใช้เงินทุนได้ทนั ทีโดยมิตอ้ งบอกกล่าว และข้าพเจ้ามี
........................................................................เป็นผูท้ ําสัญญาคําประกันข้าพเจ้า ใน การทีข้าพเจ้าเป็น
(ให้ลงชือผูป้ กครอง)
คู่สญ
ั ญา จะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญานี 1 ฉบับ ผูใ้ ห้สญ
ั ญายึดถือไว้ 1 ฉบับ และให้ สถานศึกษา 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าได้อา่ นและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึง
ได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา)
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................ผูร้ บั สัญญา
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................พยาน
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................พยาน (ผูค้ าประกั
ํ
น)
(...........................................................)

