
 

 
  

สัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาตางประเทศ 
 

สัญญาทําท่ี........................................ 
          วันท่ี............เดือน...........................พ.ศ................. 

 
  โดยท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มีเจตจํานงจะสงนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  
ไปศึกษาในตางประเทศ  เพ่ือใหเกิดความรู  ความชํานาญ  แลวใหกลับมารับใชชาติในดานกีฬาเพ่ือประโยชนอยาง
ยิ่งแกประเทศชาติสืบไป  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
กําหนด และเปนหนาท่ีของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จผล
สมความมุงหมายดังกลาว  รวมทั้งจัดการในเรื่องเงินคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาวิชาหรือคาใชจายอื่นใด
เหมาจายในตางประเทศท่ีจะตองจายตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย กําหนดใหแกผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และ
ควบคุมดูแลจัดการศึกษาสําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหเปนไปตามขอความท่ีระบุไวในสัญญานี้ 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา  นาย / นาง/นางสาว ......................................................................................... 
เกิดเม่ือวันท่ี ...............................เดอืน ................................................ พ.ศ...........................อายุ.........................ป 
อยูบานเลขท่ี ......................................ตรอก / ซอย ........................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ / เขต......................................... จังหวัด ............................................. 
เปนนกักีฬา (ชนิดกีฬา)...................................................ทีมชาติ หรือนกักีฬาโครงการ.............................................. 
ชือ่สถานศึกษา..............................................................................................ระดับชั้น................................................. 
บิดาชื่อ ........................................................................มารดาชื่อ ............................................................................... 
ผูไดรับคัดเลือกใหรับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาวิชาใน
ตางประเทศ ตามเจตจํานงดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ตามขอความดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ขาพเจาตกลงรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ เปนคาเดินทาง คาอาหาร 
และคาท่ีพัก หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจะตองจายตามหลักเกณฑ  ระเบียบ ขอบังคับท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ทุนการศึกษาของนักกีฬา ”  เพ่ือศึกษาวิชาใน
ตางประเทศ จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
กําหนด 
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  ขอ  2  ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬาตามสัญญานี้ และในกรณีท่ีกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย จัดใหขาพเจาศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทย  
กอนเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ  ขาพเจายินยอมเขาศึกษาและจะตั้งใจเพียรพยายามศึกษาอยางดีท่ีสุด                                                          
  ขอ  3  ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬา ศึกษาวิชาในตางประเทศ ตามสัญญานี้ ขาพเจา
ยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย โดยขาพเจาจะ
ประพฤติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ ระเบียบ  ขอบังคับ หรือคําสั่งของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย ท่ีไดกําหนด หรือสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และหรือการใชจายเงินของ
นักเรียนในตางประเทศ ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญานี้  และท่ีจะออกใชบังคับ
ตอไปในภายหลัง โดยขาพเจาตกลงยินยอมถือวาหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้  และขาพเจาจะเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่ง และคําตักเตือนของผูท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย มอบหมายใหควบคุมดูแลนักเรียนในตางประเทศดวย 
  ขอ  4  ในระหวางที่ขาพเจารับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิ์การรับทุนก็ดี หรือไมเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ หรือไมเขาศึกษาตามท่ี
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนดก็ดี หรือถาขาพเจาฝาฝนสัญญาขอใดขอหนึ่ง
จนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ส่ังงดใหทุน หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนแก
ขาพเจาก็ดี  ขาพเจายินยอมชดใชทุนตามท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดจายไป
แลวท้ังส้ินกับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนการศึกษาของนักกีฬาดังกลาว  ใหเปนเบี้ยปรับแก กองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ภายในสามสิบวัน 
  ขอ 5 ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬา ศึกษาวิชาในตางประเทศ ตามสัญญานี้ ขาพเจา
จะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาวิชาและฝกซอมกีฬาใหเปนไปตามโครงการศึกษาท่ีกองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด รวมท้ังเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในนามทีมชาติ  
โดยขาพเจาจะไมหลีกเล่ียง  ละเลย  ทอดท้ิง  ยุติ  หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการนั้น  เวนแต
จะยุติหรือเลิกการศึกษา  โดยความเห็นชอบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย  
  ขอ  6  ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 3 หรือขอ 5 ในประการหนึ่งประการใด  
ขาพเจายินยอมท่ีจะรับโทษตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ ระเบียบ หรือขอบังคับของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ทุกประการ 
  ในกรณีท่ีขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 5 โดยหลีกเลี่ยงไมเขาหรืออยู ศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด หรือละเลย ทอดท้ิง ยุติหรือเลิก
การศึกษาประการหนึ่งประการใด ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ี 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดจายไปแลวท้ังส้ิน กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวน
ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาดังกลาวใหเปนเบ้ียปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที 
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  ขอ  7  ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ศึกษา
วิชาในตางประเทศ  ตามสัญญานี้ หากขาพเจาไดรับโทษใหกลับประเทศไทย  หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาเห็นวาขาพเจาไมมีทางท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด หรือมีเหตุอัน
ไมสมควรจะใหขาพเจาคงอยูศึกษาตอไปไมวาดวยเหตุใด ๆ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
มีอํานาจสั่งใหขาพเจายุติหรือเลิกการศึกษา และหรือสั่งใหขาพเจาเดินทางกลับประเทศไทยได ในกรณีนี้กองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย จะสั่งงดใหทุนแกขาพเจาเสียตั้งแตวันท่ีสั่งใหยุติ  หรือเลิก
การศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่งวันใดถัดจากวันท่ีสั่งดังกลาวนั้นดวยก็ได 
  ขอ  8  ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดออกเงิน
ทดรองจายเพ่ือเปนคาใชจายใด ๆ ของขาพเจาอันมิใชคาใชจายท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย จะตองจายเปนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามสัญญานี้  ขาพเจาตกลงยินยอมใหถือ
วาเงินจํานวนท่ีขาพเจาไดรับไปหรือท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดออกทดรองจาย
ไปแลวดังกลาวเปนหนี้สินท่ีขาพเจามีตอกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงขาพเจาจะ
ชดใชใหแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ทันทีเม่ือไดรับแจงจากกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
  ขอ  9  เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย ซ่ึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เห็นสมควรมาทําสัญญาคํ้าประกันขาพเจา
ภายในเวลาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด และในกรณีท่ี กองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เห็นสมควรใหขาพเจาเปลี่ยนผูคํ้าประกัน  ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุก
ประการ ในกรณีผูคํ้าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้  
ขาพเจาจะตองจัดใหมีผู คํ้าประกันรายใหมภายใน 3 เดือน  นับแตวันท่ีผู คํ้าประกันเดิมตายหรือเปนบุคคล
ลมละลาย โดยผูคํ้าประกันรายใหมจะตองคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันเดิมทุกประการ  และหากขาพเจาไม
ปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญาซ่ึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
ทันที ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผูใหสัญญา 
                     (.....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
                                                           (.....................................................) 
 
      (ลงชือ่)........................................................พยาน 
                     (......................................................) 

ไดรับสัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศ  ตามท่ี              
(นาย/นางสาว...............................................................................ใหไวขางตน 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………..………………………..……………… 
                                                                 (….…………………………………………..……………) 
                                                                     ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ                          
                                                        วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ................... 
                          



 
 

สัญญาคํ้าประกันผูท่ีไดรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาตางประเทศ 
 

                ทําท่ี.............................................. 
                  วันท่ี................เดือน...................พ.ศ................... 

 
  ขาพเจา............................................................................................................ อายุ.................ป   
สถานภาพ            โสด             สมรส   กรณีสมรส           จดทะเบียนสมรส           ไมไดจดทะเบียนสมรส 
อยูบานเลขท่ี.................ซอย....................ถนน..................ตาํบล/แขวง..................................................... 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................อาชีพ............................................ 
คูสมรสชื่อ........................................................ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวแกกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา  การกีฬาแหงประเทศไทย ดังมีขอความตอไปนี้ 
  ขอ 1 ตามท่ี............................................................ไดทําสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศใหไวแกกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย โดยหนังสือสัญญาลงวันท่ี........เดือน......................พ.ศ................  นั้น  ขาพเจาทราบและเขาใจ
ขอความในสัญญาดังกลาวนี้แลว  จึงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย วาถา...........................................................ผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด  ๆ  ก็ด ี
ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ตามความผิดของ
....................................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันทีโดย กองทุน 
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยมิจําตองเรียกรองให…………………………………………………………….. 
ชําระหนี้กอน 
  ในกรณีที่.. .... ............................................ .. ไดรับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือ
ประเทศที่ศึกษาไปจากเดิม และไมวาการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้น กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย จะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผู คํ้าประกัน
............................................................ตอไปตลอดระยะเวลาท่ี.....................................................ไดขยายเวลาอยู 
ศึกษาตอดวยทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย และถา……………………………………… 
ผิดสัญญาดังกลาวขางตน ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแก  กองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ตามความรับผิดชอบของ ....................................................... ท่ีระบุไวใน
สัญญาดังกลาวแลวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มิจําตอง
เรียกรองให..........................................................................................ชําระหนี้กอนดวย 

ขอ 2 ในกรณีท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้ใหแก........................................ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ให
ถือวาขาพเจาตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลา  หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นทุกครั้ง และยินยอมมิให
เอาการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา     
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  ขอ  3  ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา  และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ  อันทํา
ใหทรัพยสินนี้เสื่อมคา เพ่ือเปนหลักฐานในการคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้ 

  ก.  โฉนดเลขท่ี..............................หนาสํารวจ.....................................ระวาง............................. 
เนื้อท่ี................ไร...............งาน....................ตารางวา  อยูท่ีตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด...............................ราคาประมาณ.......................................บาท 

ข.  โฉนดเลขท่ี................................หนาสํารวจ...................................ระวาง.............................. 
เนื้อท่ี................ไร...............งาน....................ตารางวา  อยูท่ีตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................ราคาประมาณ......................................บาท 
  หลักทรัพยอ่ืน หรือ ตําแหนง (ระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป) 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวา จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของขาพเจาตามที่ระบุไวใน  
ขอ 3 ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู 
  ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ี......................................................................... 
ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
เพ่ือศึกษาวิชาในตางประเทศดังกลาว 
  ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน 
 
 
     (ลงชื่อ).....................................................ผูคํ้าประกัน 
                     (......................................................)  
  
     (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                     (.......................................................) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
                     (......................................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                
 

หนังสือยินยอมใหคูสมรสทํานิติกรรม 
 

เขียนท่ี...................................................................... 
วันท่ี............................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (นาย /นาง/นางสาว ) .....................................................อายุ...........ป 
อยูบานเลขท่ี ......................................ตรอก / ซอย ........................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ / เขต......................................... จังหวัด .............................................. 
ซ่ึงเปนสามี/ภรรยาของ................................................................................................................................................ 
ขอใหความยินยอม โดยหนังสือนี้วาให (นาย / นาง/นางสาว) ........................................................... สามี / ภรรยา
ของขาพเจา ทํานิติกรรม............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
เพ่ือเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน 
 

(ลงชื่อ)............................................................สามี/ภรรยา ผูใหความยินยอม 
                      (..........................................................)                                                                    

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

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

                                                                 
                                                                     

     ขอรับรองวา ลายมือชื่อขางตนเปนลายมือชื่อของ........................................................................ 
สามี / ภรรยา ขาพเจาจริง 
 
                                                     ลงชื่อ.............................................................ผูรับรอง(สามี / ภรรยา) 

                          (...........................................................) 
                                                               ................./................./............... 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 


