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ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
วาดวยการใหทุนการศึกษา  โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยในป  ๒๕๕๐  กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายเรงดวนในการเพิ่มขีดความสามารถ
และเพิ่มจํานวนบุคลากรการวิจัยใหม  ๆ  ในหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่สําคัญ
คือ  กรมการขาว  และสถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ  เนื่องจากเปนหนวยงานใหมและมี
ขอจํากัดในดานความสามารถดานงานวิจัย  จํานวนบุคลากร  และความสามารถดานภาษา  นอกจาก 
การเรงพัฒนาบุคลากรในหนวยงานทั้ง  ๒  ดังกลาวขางตนแลว  สํานักงาน ฯ  ยังเห็นควรสงเสริม 
การพัฒนาบุคลากรทดแทนบุคลากรวิจัยในสาขาที่ขาดแคลน  เชน  อนุกรมวิธาน  ดานปรับปรุงพันธุ  
และการสรางกําลังคนทางวิจัยเพื่อเตรียมรองรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรในอนาคต  สํานักงาน ฯ  
จึงไดจัดทํา  “โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา”  ข้ึนเพื่อเรงการสรางและพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัยโดยใชระยะเวลาอันส้ัน  และลดปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรวิจัย  อีกทั้ง
บุคลากรดานการวิจัยการเกษตรสามารถเพิ่มพูนความรูความสามารถและประสบการณไดจากการศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก  โดยสามารถทํางานไปพรอม  ๆ  กับการศึกษาตอได  และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องคการมหาชน)  ในการสงเสริม  สนับสนุน  
และพัฒนาการวิจัยดานการเกษตร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๓)  แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
มติคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร   คร้ังที่   ๓ /๒๕๕๑   เมื่ อวันที่   
๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๑  
เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิ จัย 
การเกษตร  วาดวยการใหทุนการศึกษา  โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันลงนามในระเบียบเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  (องคการมหาชน) 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยการเกษตร 
“ผูรับทุน”  หมายความวา  ขาราชการที่ดําเนินการดานการวิจัยการเกษตรรวมถึงวิทยาศาสตร

การเกษตร  ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
“วิจัยการเกษตร”  หมายความวา  การคนควาทดลอง  สํารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให

ไดขอมูล  ความรู  การประดิษฐ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และกระบวนการตาง  ๆ  อันสามารถนํามาใช
ประโยชนทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตลอดจนการเกษตรเชิงพาณิชยเพื่อพัฒนา
ผลการวิจัยใหไดคุณประโยชนตอสาธารณะ  รวมไปถึงการถายทอดผลการวิจัยและเทคโนโลยีไปสู
ภาคเอกชนและเกษตรกร  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยซ่ึงคณะกรรมการ
กําหนด 

“ศึกษา”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูในระดับไมตํ่ากวาระดับปริญญาเอกดวยการเรียน  
หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา   หรือสถาบันวิชาชีพเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญา   
และหมายความรวมตลอดถึงการเตรียมความพรอมดานภาษา  และการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา   
และการฝกอบรม  หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณดวยการเรียน  
การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  การสัมมนาเชิงปฏิบัติ  หรือการทํางานโดยไมมีการรับปริญญา   
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและหมายความรวมตลอดถึงการเตรียมความพรอมดานภาษา  และการรับ
คําแนะนํากอนเขาฝกอบรม  หรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรม 
นั้นดวย 

“ดูงาน”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการ  ทัศนศึกษา  ดูงาน   
หรือสังเกตการณ 

“การปฏิบัติการวิจัย”  หมายความวา  การทํางานวิจัยเพื่อนําผลที่ไดรับมาใชประโยชน 
ในของสวนราชการโดยตรง 

“ทุน”  หมายความวา  เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา  ปฏิบัติการวิจัย  และเพื่อการครองชีพ
ระหวางการศึกษา  (ตางประเทศ)  และหมายความรวมตลอดถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย 

ขอ ๔ ผู รั บ ทุ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห ไ ป ศึ ก ษ าภ า ย ในป ระ เ ท ศ จ ะต อ ง ไ ปศึ ก ษ า 
ในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว  กรณีตางประเทศ



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

จะตองไปศึกษาในสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่  สํานักงาน  ก.พ.  รับรองและหรือรัฐบาลของประเทศนั้น  ๆ   
ใหการรับรอง 

ขอ ๕ สาขาวิชาและระดับความรูที่จะใหทุนการศึกษา  ตองเปนสาขาวิชาและระดับความรู

ที่หนวยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลน  กรณีที่ไปศึกษาตางประเทศ  สาขาวิชานั้น 

ตองไมมีการศึกษาในประเทศไทยหรือมีแตยังไมเพียงพอหรือมีในระดับที่ไมสูงพอ  โดยสาขาวิชา 

และระดับความรูที่จะใหทุนใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ   

ขอ ๖ การปฏิบัติการวิจัยในสาขาวิชาใดทั้งในและตางประเทศรวมถึงหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขในเรื่องดังกลาว  ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

ขอ ๗ การใหทุนเพื่อศึกษา  หรือปฏิบัติการวิจัยแกผูรับทุน  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนกุรรมการกอนนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา  หรือปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ขอ ๘ ผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาจะเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  สถานที่  หรือ

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขใหผิดจากที่ไดรับอนุมัติไวมิได  ทั้งนี้  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

คณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๙ ผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยจะเปลี่ยนแปลง

กําหนดระยะเวลา  สถานที่  หรือหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขใหผิดจากที่ไดรับอนุมัติไวมิได  ทั้งนี้  

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนตองเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา  สถานที่  หรือหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขโดยกะทันหัน  ซ่ึงไมอาจรอรับอนุมัติตามข้ันตอนได  ก็ใหรีบรายงานใหสํานักงาน

พัฒนาการวิ จัยการเกษตรและหนวยงานตนสังกัดทราบ   พรอมทั้ งชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป 

ขอ ๑๐ ผูรับทุนที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  หรือปฏิบัติการวิจัยเมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับ

อนุมัติ  หรือเสร็จจากการศึกษา  หรือปฏิบัติการวิจัยกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ  จะตองรายงาน

ตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่กับหนวยงานตนสังกัดโดยเร็ว  โดยภายในประเทศตองไมเกิน  ๗  วัน   

สวนตางประเทศไมเกิน  ๒๐  วัน  นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สําเร็จหรือวันที่ครบกําหนดเวลาที่ไดรับ
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อนุมัติ  แลวแตกรณี  และตองรายงานผลใหหนวยงานตันสังกัดและสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ทราบทันที 

ขอ ๑๑ เง่ือนไขการรับทุน 

  ๑๑.๑ ผูไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศของสํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร 

  ๑๑.๒ กรณีผูไดรับทุนการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแลวจะตองกลับมาปฏิบัติราชการ

ในหนวยงานตนสังกัดเดิม  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนระยะเวลาสองเทาของระยะเวลา 

ที่ศึกษา   

ขอ ๑๒ การทําสัญญาการรับทุนการศึกษา  โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ   

๘๐  พรรษา  ระหวางสํานักงาน ฯ  กับผูรับทุนใหเปนไปตามสัญญาการรับทุนการศึกษา ฯ  ที่แนบทายนี้ 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ มี การผิ ดเ ง่ื อนไขหรื อสัญญารับทุน   หรือไม ปฏิบั ติ ตามสัญญา 

การรับทุนการศึกษา  โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ไมวาดวยเหตุใด  ผูรับทุน

จะตองรับผิดชอบชดใชทุนที่สํานักงาน  ไดจายไปแลวทั้งส้ิน  ใหแกสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ตามอัตราที่ กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร   

เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการชดใชทุนสําหรับผูผิดสัญญารับทุนโครงการทุนปริญญาเอก

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา 

ขอ ๑๔ การใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย

การใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน  ณ  ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และ

ระเบียบหรือประกาศหรือหลักเกณฑอื่น  ๆ  ของราชการมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  หรือทรัพยสินทางปญญาใด  ๆ  ที่เกิดจากการศึกษา  ฝกอบรม   

ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรใหถือเปน

กรรมสิทธิ์ของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  และการจัดสรรผลประโยชนใหเปนไปตามระเบียบ

และวิธีการของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  เวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอื่น  เปนกรณี  ๆ  ไป 

ขอ ๑๖ ใหผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรรักษาการตามระเบียบนี้  และให

มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ  และออกคําส่ัง  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ในกรณีที่ มีปญหา เกี่ ยว กับการปฏิบั ติตามระ เบี ยบนี้ห รือระ เบี ยบมิ ได กํ าหนดไว 
ใหคณะอนุกรรมการเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งถือเปน
ที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

จรัลธาดา  กรรณสูต 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประธานกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 



สัญญารับทุนการศึกษา 

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ) 

สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 

สัญญาเลขที่     

 

สัญญาน้ีทําข้ึน ณ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  ตั้งอยูเลขที่ 2003/61   

ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  เม่ือวันที่     เดือน        พ.ศ.  
ระหวางสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) โดย      

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหทุน”  ฝายหน่ึงกับ  

    เกิดเม่ือวันที่ เดือน             พ.ศ.  อายุ ป  

รับราชการเปนขาราชการพลเรือนระดับ    ข้ันเงินเดือน         บาท  

ตําแหนง     สังกัด    กอง    

กรม                  กระทรวง                     อยูบานเลขที่              ซอย                              

ถนน                ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต                       

จังหวัด    รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                      . 

บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่      ออกใหโดย    

เม่ือวันที่       เดือน    พ.ศ.  ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหน่ึง 

โดยที่ผูใหทุนมีวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากร

ดานการวิจัยการเกษตร และรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลติและ

พัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ.2546 จึงไดจัดใหมีโครงการทุน

ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระบุภายในประเทศหรือ ณ ตางประเทศ)  ข้ึนเพื่อใหทุนการศึกษาแก

ขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในการศึกษาตอ (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ) ในระดับ

ปริญญาเอก และโดยที่ผูรับทุนไดสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนตามประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนา 

การวิจัยการเกษตร ที่      ลงวันที่  เรื่อง   และเปนผูไดรับการคัดเลือกให

มีสิทธิไดรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระบุภายในประเทศ หรอื ณ ตางประเทศ)

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ที่        ลงวันที่    

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระบุภายในประเทศ 

หรือ ณ ตางประเทศ)   ประจําป   ทั้งสองฝายจึงทําสัญญาไวตอกันดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ผูใหทุนตกลงใหทุนการศึกษาและผูรับทุนตกลงรับเงินคาเลาเรียน คาหนังสือ และอุปกรณ

การศึกษา หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่จะตองจายตามประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ผูใหทุนกําหนดในโครงการทุน

ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ) ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 

“ทุนการศึกษา”  เปนเงินจํานวนประมาณ   บาท (     ) 



 2 

เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษาตอของผูรับทุน (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ) ในระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา              มหาวิทยาลัย   ประเทศ   (ใช เฉพาะ

ทุนตางประเทศ) ตามโครงการศึกษาตามสัญญา เอกสารแนบทายสัญญา (1) โดยมีกําหนดระยะเวลาศึกษา 

 (  ) ป (ตั้งแตวันที่   ถึงวันที่   ) 

ทุนการศึกษาตามวรรคแรก ผูใหทุนไดจายเงินดังกลาวไปให        ซ่ึงเปน

หนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน เพื่อใหเปนผูสงเงินทุนการศึกษาใหแกผูรับทุน ตามบันทึกขอตกลงเอกสารแนบทาย

สัญญา (3) 

ในกรณีที่ผูใหทุนอนุญาตใหผูรับทุนขยายระยะเวลาการศึกษาหลังจากครบกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคแรก หรือเปล่ียนสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาดังกลาวในวรรคแรก ผูรับทุนจะทําบันทึกขอตกลง

ตอทายสัญญาซ่ึงใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี กับผูใหทุน เพื่อครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยาย

ระยะเวลาการศึกษาหรือการเปล่ียนสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาดังกลาวแตหากไมไดมีการจัดทําบันทึก

ขอตกลงตอทายสัญญาไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ใหถือวาสัญญาน้ีมีผลครอบคลุมระยะเวลาการศึกษาที่ไดรับอนุมัต ิ 

ใหขยายออกไปหรือการเปล่ียนสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาที่ไดรับอนุมัติแลวดังกลาวดวย 

ขอ 2. ในกรณีที่ผูรับทุนจะเดินทางไปศึกษาในตางประเทศ เม่ือผูใหทุนจัดใหผูรับทุนเขาศึกษา

ภาษาตางประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทย ผูรับทุนตองเขาศึกษา ตั้งใจ และเพียรพยายามศึกษาอยางดีที่สุดกอน

เดินทางไปตางประเทศ* 

  ขอ 3. ในระหวางที่รับทุนการศึกษา ผูรับทุนจะตองประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ 

หรือคําส่ังของผูใหทุน ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาน้ี และที่จะออกใชบังคับตอไปใน

ภายหลัง โดยใหถือวา ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 

  ขอ 4. ในระหวางที่รับทุนการศึกษา  ถาผูรับทุนสละสิทธิรับทุนการศึกษา ไมเดินทางไปศึกษา

หรือไมเขาศึกษาตามที่กําหนดไวในขอ1. หรือถาผูรับทุนฝาฝนขอ 3. หรือขอ 12. หรือขอ 14. วรรคสอง จนผูใหทุนส่ัง 

งดใหทุนการศึกษาหรือบอกเลิกสัญญาน้ี ผูรับทุนตองชดใชทุนการศึกษาตามที่ผูใหทุนไดจายไปแลวตามสัญญาน้ี

ทั้งส้ินกับชดใชเงินเบี้ยปรับเปนจํานวนอีกหน่ึงเทาของจํานวนทุนการศึกษาดังกลาวแกผูใหทุนใหครบถวนภายใน 30 

(สามสิบ)วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุนหากไมชดใชหรือชดใชไมครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับทุน

ยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป จนกวาจะชําระเสร็จส้ิน  

ขอ 5. ในระหวางที่รับทุนการศึกษา ผูรับทุนจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาให

สําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาตามสัญญาเอกสารแนบทายสัญญา (1) และตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 1. 

โดยผูรับทุนจะไมหลีกเล่ียง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาน้ัน เวนแต

จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผูใหทุน 

 

 

             

* ขอน้ีใชเฉพาะทุนตางประเทศ 
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  ขอ 6. ในกรณีที่ผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามขอ 3. หรือขอ 5. ประการหนึ่งประการใด 

ผูรับทุนยินยอมที่จะรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของผูใหทุน ในกรณีที่ผูรับทุนไมประพฤตหิรอืไม

ปฏิบัติตามสัญญาขอ 5. โดยหลีกเล่ียงไมเขาหรืออยูศึกษาในสถานที่ที่ผูใหทุนกําหนด หรือละเลยทอดทิ้ง ยุติหรือ

เลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ผูรับทุนตองชดใชทุนการศึกษา ตามที่ผูใหทุนไดจายไปแลวตามสัญญาน้ีทั้งส้ิน 

กับชดใชเงินเบี้ยปรับเปนจํานวนอีกหน่ึงเทาของจํานวนทุนการศึกษาดังกลาว แกผูใหทุนใหครบถวนภายใน 30 

(สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน หากไมชดใชหรือชดใชไมครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับทุน

ยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป จนกวาจะชําระเสร็จส้ิน 

ขอ 7. ในระหวางที่รับทุนการศึกษา หากผูใหทุนเห็นวาผูรับทุนไมมีทางที่จะสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด หรือมีเหตุอันจําเปนหรือสมควรที่จะไมใหผูรับทุนคงอยูศึกษาตอไปไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูใหทนุมี

อํานาจส่ังใหผูรับทุนยุติหรือเลิกการศึกษา โดยผูใหทุนจะส่ังงดใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนเสียนับแตวันที่ส่ังใหยุติ

หรือเลิกการศึกษาหรือตั้งแตวันหน่ึงวันใดถัดจากวันที่ส่ังดังกลาวน้ันดวยก็ได และไมวากรณีใด ๆ ผูรับทุนไมมีสิทธิ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งส้ินจากผูใหทุน 

  ขอ 8.  เม่ือผูรับทุนสําเร็จการศึกษาตามสัญญาน้ีแลวหรือตองยุติหรือเลิกการศึกษาตามคําส่ังของ 

ผูใหทุนดังกลาวในขอ 7. ผูรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม/สํานักงาน     กระทรวง

เกษตรและสหกรณซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุนหรือในหนวยงานอื่นกรณีทางราชการมีคําส่ังเปนระยะเวลา

เทากับสองเทาของระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนการศึกษาตามสัญญาน้ี 

  ขอ 9. ไมวาดวยเหตุใด ๆ ถาผูรับทุนไมกลับมาปฏิบัติราชการตามที่กําหนดไวในขอ 8. ก็ดี หรือ

ผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาน้ีประการหนึ่งประการใดจนผูใหทุนส่ังงดใหทุนการศึกษาก็ดี ผูรับทุน

ตองชดใชทุนการศึกษา ตามที่ผูใหทุนไดจายไปแลวตามสัญญาน้ีทั้งส้ินกับชดใชเงินเบี้ยปรับเปนจํานวนอีกหน่ึงเทา

ของจํานวนทุนการศึกษาดังกลาวแกผูใหทุนใหครบถวนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน 

หากไมชดใชหรือชดใชไมครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับทุนตกลงยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมได

ชําระในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป จนกวาจะชําระเสร็จส้ิน 

  ไมวาดวยเหตุใด ๆ ถาผูรับทุนกลับมาปฏิบัติราชการแตไมครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว

ในขอ 8. จํานวนเงินที่ผูรับทุนตองชดใชแกผูใหทุนดังกลาวในวรรคแรกใหลดลงตามสัดสวนระยะเวลาที่ผูรับทุนได

ปฏิบัติราชการชดใชไปบางแลว 

  ถาการที่ผูรับทุนไมกลับมาปฏิบัติราชการหรือออกจากราชการกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

ในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณีเปนเพราะเหตุที่ผูรับทุนเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนพิเศษอื่น ๆ ผูใหทุนอาจใช

ดุลยพินิจพิจารณา ใหผูรับทุนพนความรับผิดดังกลาว ในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตถาในระหวาง

ระยะเวลา 3 (สาม) ป นับแตวันที่ผูรับทุนตองกลับมาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูรับทุนไดออกจากราชการผูรับทุนไป

ทํางานในรัฐวิสาหกิจหรือหางหุนสวนบริษัทของเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ โดย

ไดรับเงินเดือนและประโยชนอยางอื่นสูงกวาเม่ือเทียบกับเงินเดือนที่ผูรับทุนจะไดรับจากการปฏิบัติราชการตามที่

กําหนดไวในขอ 8. ผูรับทุนตองรับผิดชดใชเงินแกผูใหทุนตามจํานวนดังกลาวในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี

ตอไป 
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  ในกรณีที่ผูรับทุนไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาน้ี ในประการหนึ่งประการใดจนผูใหทุน 

ส่ังงดใหทุนการศึกษาน้ัน ถาผูรับทุนไดกลับมาปฏิบัติราชการจนครบตามกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ 8. 

ผูรับทุนจะไมตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรก 

  ขอ 10. ในกรณีที่ผูรับทุนมีหน้ีสินหรือความรับผิดตอบุคคลภายนอก ไมวาจะเกี่ยวกับการศึกษา

หรือไมก็ตาม ในระหวางที่ผูรับทุนรับทุนการศึกษา เม่ือผูใหทุนเห็นเปนการจําเปนหรือสมควรที่จะออกเงินทดรองจาย

เพื่อชําระหน้ีสินหรือปลดเปล้ืองความรับผิดแกบุคคลภายนอกแทนผูรับทุน ผูรับทุนตกลงยินยอมใหผูใหทุนออกเงิน

ทดรองจายเพื่อการดังกลาวไปกอนได แมจะไมไดแจงให ผูรับทุนทราบลวงหนากอนก็ตาม และใหถือวาเงินจํานวนที่

ผูใหทุนไดออกทดรองจายไปแลวดังกลาวเปนหน้ีสินที่ผูรับทุนมีตอผูใหทุน ซ่ึงผูรับทุนจะตองชดใชใหแกผูใหทุนทนัที

เม่ือไดรับแจงจากผูใหทุน หากไมชดใชหรือชดใชไมครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระ

ในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป จนกวาจะชําระเสร็จส้ิน 

  ขอ 11. ในกรณีที่ผูรับทุนไดรับเงินจากผูใหทุนเพื่อเปนคาใชจายในการใด ๆ หรือ ผูใหทุนไดออก

เงินทดรองจายเพื่อเปนคาใชจายใด ๆ ของผูรับทุนอันไมใชคาใชจายที่ผูใหทุนจะตองจายเปนทุนการศึกษา ผูรับทุน

ตกลงยินยอมใหถือวาเงินจํานวนที่ผูรับทุนไดรับไปหรือที่ผูใหทุนไดออกทดรองจายไปแลวดังกลาวเปนหน้ีสินที่ 

ผูรับทุนมีตอผูใหทุน ซ่ึงผูรับทุนจะตองชดใชใหแกผูใหทุนทันทีเม่ือไดรับแจงจากผูใหทุน หากไมชดใชหรือชดใช 

ไมครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชําระในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป จนกวาจะ

ชําระเสร็จส้ิน 

  ขอ 12.  ผูรับทุนตกลงยินยอมวา จะไมรับทุนอื่นใดอันมีขอผูกพันที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

ของผูรับทุนตามสัญญาน้ี หรือตอการปฏิบัติราชการชดใชทุนการศึกษาตามสัญญาน้ี 

  ขอ 13. ผูรับทุนตกลงยินยอมใหสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่เกิดข้ึนจาก

หรือเกี่ยวของกับการศึกษาของผูรับทุนในระหวางเวลาที่ไดรับทุนการศึกษาตามสัญญาน้ี เปนสิทธิหรือทรัพยสินของ

ผูใหทุน ทั้งน้ี เทาที่เปนไปไดตามกฎหมาย ซ่ึงผูใหทุนอาจนําไปใชใหเกิดประโยชนแกทางราชการหรือภายในขอบเขต

วัตถุประสงคของผูใหทุน ตามที่ผูใหทุนจะพิจารณาเห็นสมควร 
  ขอ 14.  เพื่อเปนหลักประกันในการทําสัญญาน้ี ผูรับทุนจะไดจดัหาบคุคลทีมี่คุณสมบตั ิซ่ึงผูใหทนุ

เห็นสมควรมาทําสัญญาคํ้าประกันผูรับทุนภายในเวลาที่ผูใหทุนกําหนด และในกรณีที่ผูใหทุนเห็นสมควรจะให 

ผูรับทุนเปล่ียนผูคํ้าประกัน ผูรับทุนจะปฏิบัติตามทุกประการ 

  ในกรณีที่ผูคํ้าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตาม

สัญญาน้ี ผูรับทุนจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหม ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูคํ้าประกันเดิมตายหรือ

เปนบุคคลลมละลาย โดยผูคํ้าประกันรายใหมจะตองคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันเดิมทุกประการ และหาก 

ผูรับทุนไมปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญาซ่ึงผูใหทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

  ขอ 15. เอกสารดังตอไปน้ีเปนเอกสารแนบทายสัญญาน้ี และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 

(1) โครงการศึกษาตามสัญญา จํานวน..............(................)แผน 

(2) รายละเอียดประมาณการคาใชจาย ทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิม   

พระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน ..................(..................)แผน 
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(3) บันทึกขอตกลงสนับสนุนดานทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา จํานวน .....................(.....................)แผน 

(4) ......................................ฯลฯ............................................... 

  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาน้ี หรือเอกสารแนบทายสัญญาน้ี ผูรับทุนตกลง

ยินยอมใหผูใหทุนเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด โดยคําวินิจฉัยช้ีขาดของผูใหทุนดังกลาวใหเปนอันเด็ดขาด และ มีผลผูกพัน

ผูรับทุน 
สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และแตละฝายตางยดึถอื

ไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

ลงช่ือ                        ผูใหทุน  ลงช่ือ                                   ผูรับทุน 

     (                       )      (                            ) 

   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

 

ลงช่ือ                        พยาน  ลงช่ือ                         พยาน 

     (                  )      (                                 ) 

 



สัญญาค้ําประกัน 

ทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ) 

สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 

สัญญาเลขที ่   

 

สัญญาน้ีทําข้ึน ณ สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคการมหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 2003/61  

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที ่   เดือน             พ.ศ.                  

ระหวางสํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (องคการมหาชน) โดย                                              

ผูอาํนวยการสํานักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรยีกวา “สวก.” ฝายหน่ึงกับ           

อาย ุ       ป  อาชีพ      อยูบานเลขที่        ซอย       . 

ถนน    ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต           

จังหวัด        รหัสไปรษณีย     บัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจําตัว

เจาหนาที่ของรัฐ เลขที ่    ออกใหโดย   เม่ือวันที ่        . 

เดือน   พ.ศ.      ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูคํ้าประกัน” อีกฝายหน่ึง 

ขอ 1. ตามที่        ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับทุน” 

ไดทําสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (ระบุภายในประเทศหรือ  

ณ ตางประเทศ) ใหไวแก สวก. ตามหนังสือสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา (ระบุภายในประเทศ หรือ ณ ตางประเทศ)  เลขที่         ลงวันที่   ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ี

เรียกวา “สัญญารับทุนการศึกษา”  น้ัน โดยที่ผูคํ้าประกันทราบและเขาใจขอความตามสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาว

เปนอยางดีแลว จึงตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูรับทุนไวตอ สวก. โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะเปนลูกหน้ีรวมกับ

ผูรับทุน กลาวคือ ถาผูรับทุนผิดสัญญารับทุนการศึกษา ไมวาขอหน่ึงขอใดดวยประการใด ๆ ก็ดี ผูคํ้าประกันยินยอม

ชดใชเงินใหแก สวก. ตามความรับผิดของผูรับทุนที่ระบุไวในสัญญารับทุนการศึกษาทั้งส้ินใหครบถวนทุกประการทนัท ี

โดย สวก. ไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับทุนชําระหน้ีกอน และผูคํ้าประกันยินยอมรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกวา

ผูรับทุนจะไดปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวอยางถูกตองครบถวนทุกประการแลว หรือ

จนกวาจะไดมีการชดใชเงินแก สวก. ตามสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวจนเสร็จส้ินครบถวนทุกประการแลว 

  ในกรณีที่ผูรับทุนไดรับอนุมัติจาก สวก. ใหเปล่ียนแปลงสาขาวิชาหรือสถานศึกษาไปจากเดมิหรอืให

ขยายเวลาศึกษาตอไมวาการเปล่ียนแปลงสาขาวิชาหรือสถานศึกษาไปจากเดิมหรือการขยายเวลาศึกษาตอครั้งใด ๆ 

น้ัน สวก. จะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูรับทุนไว

ตอ สวก. ตามสัญญาน้ีตอไปตลอดระยะเวลาที่ผูรับทุนยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวรวมถึง

ตลอดระยะเวลาที่ไดขยายเวลาศึกษาตอดวย โดยผูคํ้าประกันยินยอมใหนําความในวรรคแรกดังกลาวมาใชบังคับกับ 

ผูคํ้าประกันตอไปสําหรับกรณีดังกลาวทั้งส้ิน ทั้งน้ี ไมวาจะไดมีการทําสัญญาคํ้าประกันเพิ่มเติมข้ึนใหมหรือไมก็ตาม 



ขอ 2. ในกรณีที่ สวก. ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีใหแกผูรับทุน หรือยินยอมให 

ผูรับทุนปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ ในสัญญารับทุนการศึกษา ไมวาในกรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงให 

ผูคํ้าประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูคํ้าประกันไดตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้

น้ันทุกครั้ง หรือในการยนิยอมใหผูรับทุนปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ ในสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาว และ 

ผูคํ้าประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีหรือการยินยอมใหผูรบัทนุปฏิบตัผิดิแผก

ไปจากเง่ือนไขใด  ๆ ในสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวเปนเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดชอบของผูคํ้าประกัน และจะ

รับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหน้ีพรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี) 

ครบถวนทุกประการแลว 
  ขอ 3. ผูคํ้าประกันจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาที่ผูรับทุนตองรับผิดชอบอยูตาม

เง่ือนไขในสัญญารับทุนการศึกษาดังกลาวขางตน 
  สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความ 

โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  และแตละฝายตาง

ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

  ลงช่ือ       สวก. 

       (      ) 

    ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

  ลงช่ือ       ผูคํ้าประกัน 

       (      ) 

 

  ลงช่ือ       พยาน 

    (      ) 

 

  ลงช่ือ       พยาน 

   (      ) 

 


