
สัญญาเลขที่ (1)............................ 
Contract Ref. No. (1) 

 

สัญญารับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
CMU Presidential Scholarship Contract 

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
This contract was made at Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province 

เมื่อวันที ่(2).....................เดอืน..................................................พ.ศ......................ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
on date (2)                         month                                               year (B.E.)              between Chiang Mai University 

โดย (3)...........................................................................ตำแหนง (4).................................................................... 
as represented by (3)                                                           Position (4) 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหทุน” ฝายหนึ่ง กับ (5)....................................................................................... 
hereinafter referred to as the “Grantor” as one party, and (5) (Mr./Mrs./Miss) 

เกิดเม่ือวันที่ (6)........................เดือน.................................................พ.ศ.........................อายุ...........................ป  
born on (6) date                          month                                                 year (B.E.)                  age                         years 

เชื้อชาติ.............................สญัชาติ.............................เลขประจำตัวประชาชน...................................................... 
race                                    nationality                           citizen ID / passport no. 

อยูบานเลขที่.........................หมูที่..................ซอย......................................ถนน................................................... 
Address no.                             village no.            lane                                       road 

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... 
Sub-district                                                district                                                    province 

รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศพัท................................................................... 
postal code                                                              telephone no.                                                              

นักศึกษาระดับ (7)....................................................สาขาวิชา.............................................................................. 
Level of study (7)                                                         field of study 

คณะ.............................................................มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัสประจำตัวนักศึกษา................................ 
Faculty of                                                       Chiang Mai University,       student code 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง 
hereinafter referred to as the “Grantee” as the other party 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
Both parties agree on the following statements: 

ขอ 1 ผูรับทุนตกลงรับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา (8)......................... 
No. 1   The grantee agrees to grant the CMU Presidential Scholarship for the Academic Year (8) 

เปนเวลาไมเกิน (9)..............ป รายละเอียดจำนวนเงินทุน และเงื่อนไขการรับทุนใหเปนไปตามเอกสารแนบทาย 
period of scholarship (9)           years. Details for granting and other conditions are subject to attachment 

และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 
and deemed as part of this contract. 

ขอ 2 ในระหวางรับทุนตามสัญญานี้ ผูรับทุนตกลงจะไมรับทุนอ่ืน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ 
No. 2 At the time of receiving this CMU Presidential Scholarship, the grantee agrees not to accept other scholarships, 

จากผูใหทุน 
unless approved by the grantor. 

ลงชื่อ (12).................................................ผูรับทุน 
 Signature (12)                                                 Grantee 

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

ลงชื่อ (3)..................................................ผูใหทุน 
 Signature (3)                                                  Grantor 

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

 
ปดอากรแสตมป   
for revenue 

stamp 
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ขอ 3 ผูรับทุนยินยอมอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
No. 3 The grantee agrees to be under the supervision of Chiang Mai University and any other person assigned 

มอบหมาย โดยผูรับทุนจะประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคำสั่งตาง ๆ ทั้งที่ไดออกใชบังคับ 
by Chiang Mai University. The grantee will comply with the rules, regulations and other orders both already enforced 

อยูแลวกอนวันที่ผูรับทุนลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับในภายหลัง โดยผูรับทุนตกลงยินยอมถือวา 
before the date the grantee signs this contract and to be enforced later. The grantee agrees to assume that such rules, 

ระเบียบขอบังคับ ประกาศหรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
regulations or other orders are part of this contract. 

ขอ 4 ผูรับทุนจะตั้งใจศึกษาและเพียรพยายามอยางดีที่สุดในการศึกษาใหสำเร็จตามหลักสูตร  
No. 4 The grantee agrees to pay the utmost attention and effort in order to complete the study requirements 

โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสำเร็จตามหลักสูตร 
with no avoidance, ignorance, reluctance or termination of the study before completing the course. 

ในกรณทีี่ผูใหทุนเห็นวาผูรับทุนประพฤติตนเปนปฏิปกษตอการศกึษา ผูใหทุนมีสิทธิยุติการใหทุน 
In the case that, the grantor considers that the grantee’s behavior is detrimental to the study, the grantor shall  

และเรียกเงินทุนคืนได 
have the rights to cease the scholarship and claim a restitution for the entire scholarship. 

ขอ 5 เพื่อใหการใหและการรับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามสัญญาฉบับนี้บรรลุผลสำเร็จ 
No. 5 In order to achieve the objectives of the CMU Presidential Scholarship contained in this contract, 

ตามความมุงหมาย ผูรับทุนสัญญาวา 
the grantee shall agree as follows 

 5.1 ตลอดระยะเวลาการรับทุนตามสัญญาฉบับนี้ และภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 
 5.1 Throughout the time period of this scholarship and for at least one year after completion  

ไมนอยกวา 1 ป หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยูจะแจงสถานที่อยูใหมที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
of the study, the grantee shall be immediately notified of any changes regarding the present address of the grantor for fast 

ใหแกผูใหทุนทราบโดยเร็ว 
and convenient communication. 

 5.2 ผูรับทุนตองรายงานความกาวหนาและผลการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 5.2 The grantee must report the progress and results of the study as specified 

ใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทราบทุก ๆ 6 เดือน 
by the Graduate School, Chiang Mai University every 6 months. 

 5.3 ในเลมปริญญานิพนธ ผูรับทุนจะตองระบุในกิตติกรรมประกาศวา เปนผลงานที่ไดรับ 
 5.3 In the thesis, the grantee must specify in the acknowledgment that the thesis work has been granted 

การสนับสนุนทุนการศึกษาแบบเต็ม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
a Full Scholarship from Chiang Mai University. 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ (12).................................................ผูรับทุน 
 Signature (12)                                                 Grantee 

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

ลงชื่อ (3)..................................................ผูใหทุน 
 Signature (3)                                                   Grantor 

(....................................................) 
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ขอ 6 เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของผูรับทุน มีดังนี ้
No. 6 The conditions for graduation of the grantee is as follows: 

 6.1 ระดับปริญญาเอก กำหนดใหเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  
 6.1 Doctoral degree requiring graduation criteria according to the Graduate School, Chiang Mai University. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมกำหนด โดยผลงานหนึ่งจะตองเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยูฐานขอมูล  
At least 1 thesis work or a part of thesis work must be published or at least accepted to publish in an international journal listed 

Scimago Q-1 หรือ Q-2 

in Scimago Q-1 or Q-2. 
 6.2 ระดับปริญญาโท กำหนดใหเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 6.2 Master degree requiring graduation criteria according to the Graduate School, Chiang Mai University. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมกำหนด โดยผลงานหนึ่งจะตองเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 
At least 1 thesis work or a part of thesis work must be published or at least accepted to publish in an international journal listed 

ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science 
in ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science. 

ขอ 7 ถาผูรับทุนไมประพฤติปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญานี้ หรือผูใหทุนยุติการใหทุนตามขอ 4  
No. 7 If the grantee fails to perform the conditions contained in this contract or the grantor terminate the scholarship as no.4, 

วรรค 2 หรือผูรับทุนพนสภาพการเปนนักศึกษาเต็มเวลาของ (10)........................................................................ 
paragraph 2 or the grantee has lost the full-time student status of (10)                                             
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กอนสำเร็จการศกึษาไมวาดวยเหตุผลใด ๆ เวนแตเหตุสุดวิสัย ผูรับทุนยินยอมรับผิดชดใช 
Chiang Mai University before graduation for any reason, except for force majeure, The grantee agrees to return the entire amount of 

เงินทุนท่ีไดรับไปทั้งหมดคืนแกผูใหทุนภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูใหทุน หากผูรับทุน 
the scholarship received to the grantor within 30 days after receiving notification from the grantor. If the grantee fails to  

ไมชดใชเงินคืนภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชำระไมครบถวน โดยจะไดรับความยินยอมจากผูรับทุน 
restitute the scholarship within the limited time period or fails to restitute it in full, whether consent is given by the grantee  
หรือไมก็ตามผูรับทุนยินยอมชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอปของจำนวนเงินที่ยังมิไดชำระ นับแต 
or not, the grantee agrees to pay the default interest rate at 15 percent per year for the unpaid amount of money from the due date 
วันครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชำระครบถวน 
until the completion of payment. 

ขอ 8 ผูรับทุนไมตองชดใชตาม ขอ 7 แหงสัญญา ในกรณีดังตอไปนี ้
No. 8 The grantee shall not be restitute the scholarship as described in no. 7 of this contract under the following cases 

 8.1 ถึงแกความตาย 
 8.1  Death; 

 8.2 ผูใหทุนพิจารณาเห็นวามีเหตุอันสมควรที่ผูรับทุนไมตองชดใช 
 8.2  The grantor considers that the grantee shall not restitute. 

 
 
 
 
 
 
 
   

ลงชื่อ (12).................................................ผูรับทุน 
 Signature (12)                                                 Grantee 

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

ลงชื่อ (3)..................................................ผูใหทุน 
 Signature (3)                                                  Grantor 

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



-4- 
 

ขอ 9 เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับทุนไดให (11)......................................... 
 No. 9 In order for it to be a pledge for a grantee to act accordingly to this contract, the grantee will have (11) 

ซึ่งเปนผูที่ผูใหทุนเชื่อถือเปนผูค้ำประกัน โดยผูค้ำประกันยินยอมที่จะรับผิดอยางลูกหนี้รวม และในกรณทีี่ผูใหทุน 
as a guarantor, who agrees to have the responsibility as a joint obligor and the case in which the grantor considers that  

เห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ำประกัน ผูรับทุนยินยอมเปลี่ยนผูค้ำประกันใหใหม ภายในกำหนด 30 วัน  
the grantee should alter the guarantor; when the grantee agrees to the requirement, the guarantor must be altered within 30 days, 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน 
starting from the day the grantor makes the requirement. 

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ 
This contract is made in duplicate, each having equal and correct statements. Both parties, having thoroughly read and  

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
understood the contents of this contract contained herein, therefore affix their signatures in the presence of a witness as 

evidence. Each party retains one copy for their records. 

 

 

ลงชื่อ (12)................................................ผูรับทุน 
 Signature (12)                                             Grantee 

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

ลงชื่อ (3)..................................................ผูใหทุน 
 Signature (3)                                                Grantor 

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

ลงชื่อ (13)..................................................พยาน 
Signature (13)                                                Witness 

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

ลงชื่อ (14)..................................................พยาน 
Signature (14)                                                Witness 

(...................................................) 
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การกรอกสัญญารับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Guidelines on how to fill out the CMU Presidential scholarship contract 

 

การกรอกสัญญา 
Filling out the contract 
 

(1) ไมตองกรอกขอความ (สำหรับเจาหนาที่) 
 No necessity to fill out the Contract No. statement (For staff) 

(2) (3) (4) ไมตองกรอกขอความ แตใหผูรับทุนลงลายมือชื่อกำกับไว 
  No necessity to fill out the statement but the grantee must affix his signature 

(5) ชื่อ-สกุล ผูรับทุน 
 First name and last name of the grantee 

(6) ประวัติสวนตัว (ที่อยูระบุตามสำเนาทะเบียนบานของผูรับทุน) 
 Personal data of the grantee (address specified in the house registration book of the grantee) 

(7) ขอมูลการศกึษา 
 Educational information of the grantee 

(8) ปการศึกษาที่ไดรับทุน 
 Year of received scholarship 

(9) ระยะเวลาที่ไดรับทุน (ตามหลักสูตรที่ศกึษา) 
 Time for receiving scholarship (According to the course of study) 

(10) คณะที่ศกึษา 
 Faculty to study 

(11) ชื่อ-สกุล ผูค้ำประกัน 
 First name and last name of the guarantor 

(12) ลายมือชื่อ และชื่อ-สกุล ผูรับทุน 
 Signature, first name, and last name of the grantee 

(13) (14) ลายมือชื่อ และชื่อ-สกุล เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานนี ้
 Signature, first name, and last name of the Graduate School’s personnel in charge of performing this duty 

 

คำเตือน 
Warning 

หากกรอกขอความผิด หาม ขูดลบ แตใหขีดฆาและกรอกขอความใหมใหถูกตองแลวลงลายมือชื่อกำกับ 
In case of a wrong statement not allowed erase but only crossing it out and filling in the correct statement, in which case 
the signature must be affixed. 

 
เอกสารประกอบการทำสัญญา 
Accompanying documents 

1) สำเนาทะเบียนบานของผูรับทุน ซึ่งรับรองวาถายจากตนฉบับจริง 
 A copy of house registration of the grantee which is certified by the grantee that it is a copy of the original. 

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับทุน ซึ่งรับรองวาถายจากตนฉบับจริง 
 A copy of passport of the grantee which is certified by the grantee that it is a copy of the original. 

3) อากรแสตมป ราคา 1 บาท จำนวน 2 ดวง 
 Two THB1 revenue stamps. 


