
 

 

 
 
 
 

สัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 
(ระดับช้ันประถมศึกษา - ปริญญาตรี) 

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

โดยท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มีเจตจํานงจะสงนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาไปศึกษาวิชาในประเทศเพ่ือใหเกิดความรู ความชํานาญ แลวกลับมารับใชชาติดานกีฬาเพ่ือเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติ สืบไป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย กําหนดและเปนหนาท่ีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีจะ
ดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาว รวมท้ังจัดการคาใชจายประจําเดือน คาบํารุงการศึกษา หรือ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจะตองจายตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย กําหนดใหผูไดรับคัดเลือกเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาและควบคุมดูแลการจัด
การศึกษาสําหรับผูไดรับคัดเลือกใหเปนไปตามขอความท่ีระบุไวในสัญญานี้ 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา  นาย / นาง/นางสาว ......................................................................... 
เกิดเม่ือวันท่ี ...............................เดือน ................................................ พ.ศ...........................อายุ.........................ป 
อยูบานเลขท่ี ......................................ตรอก / ซอย ........................................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ / เขต......................................... จังหวัด ............................................. 
เปนนักกีฬา (ชนิดกีฬา)...................................................ทีมชาติ หรือนักกีฬาโครงการ.......................................... 
ชือ่สถานศึกษา..............................................................................................ระดับชั้น............................................. 
บิดาชื่อ ........................................................................มารดาชื่อ ............................................................................ 
ผูไดรับคัดเลือกใหรับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ 
ตามเจตจํานงดังกลาวขางตน ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย ตามขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขาพเจาตกลงรับเงินคาใชจายในการศึกษาวิชาในประเทศเปนคาใชจายประจําเดือน       
คาบํารุงการศึกษา หรือคาใชจายอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
กําหนด ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา “ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา” เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ 
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ กําหนด 

ขอ 2 ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามสัญญานี้ และใน
กรณีท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย จัดใหขาพเจาเขาศึกษาภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม   
ในประเทศไทย ขาพเจายินยอมเขาศึกษาและจะตั้งใจเพียรพยายามศึกษาอยางดีท่ีสุด 
 ขอ 3 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ศึกษาวิชาใน
ประเทศตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมอยู ในความควบคุมดูแลของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย โดยขาพเจาจะประพฤติและปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของ 
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กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ที ่ไดกําหนดหรือสั ่งการเกี ่ยวกับการควบคุม
การศึกษา ความประพฤติและหรือการใชจายเงินของนักเรียน ในประเทศ ทั้งที่ได ออกใชบังคับอยูแลว
กอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไป ในภายหลัง โดยขาพเจาตกลงยินยอมใหถือ
วาหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และขาพเจาจะเชื่อฟงและ
ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําตักเตือนของเจาหนาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมดูแล
นักเรียนในประเทศดวย 
   ขอ 4 ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย
ตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิการรับทุนก็ดี หรือไมเขาศึกษาตามท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬา
แหงประเทศไทย กําหนด ก็ดี หรือถา ขาพเจาฝาฝนสัญญาขอใดขอหนึ่ง จนกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ส่ังงดใหทุน หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน แกขาพเจาก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชทุน 
ท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดจายไปแลวท้ังส้ินกับใชเงินอีกสองเทาของจํานวน
ทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังกลาว ใหเปนเบี้ยปรับแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ภายในสามสิบวัน 
   ขอ 5 ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ศึกษาวิชาในประเทศ 
ตามสัญญานี้ขาพเจา จะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาวิชาและฝกซอมกีฬา ใหเปนไปตาม
โครงการศึกษาท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด รวมท้ัง เปนตัวแทนเขารวม
การแขงขันในนามทีมชาติ โดยขาพเจาจะไมหลีกเล่ียง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา ตามโครงการศึกษานั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกการศึกษา โดยความเห็นชอบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย 
   ขอ 6 ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 3 หรือ ขอ 5 ในประการหนึ่งประการ
ใดขาพเจาเจายินยอมท่ีจะรับโทษตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ ระเบียบ หรือขอบังคับของกองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยทุกประการ ในกรณีท่ีขาพเจา ไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 5 
โดยหลีกเลี่ยงไมเขาอยูศึกษาในสถานที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด 
หรือละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุนการศึกษาของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ไดจายไปแลวทั้งสิ้น
กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ดังกลาวใหเปนเบ้ียปรับแกผูรับสัญญา 
ดวยทันที 

ขอ 7 ในระหวางท่ีขาพเจารับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย
ศึกษาวิชาในประเทศตามสัญญานี้ หากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย พิจารณาเห็น
วา ขาพเจาไมมีทางสําเร็จ การศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด หรือมีเหตุอันไมสมควรจะใหขาพเจาคงอยูศึกษาตอไป
ไมวาดวยเหตุใดๆ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มีอํานาจส่ังใหขาพเจายุติหรือเลิก
การศึกษา ในกรณีนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย จะสั่งงดใหทุนแกขาพเจาเสียตั้งแต
วันท่ีสั่งใหยุติ หรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่งวันใดถัดจากวันท่ีสั่งดังกลาวนั้นดวยก็ได 

ขอ 8 ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับเงินจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย
ไดออกเงินทดรองจายเพื่อเปนคาใชจายใด ๆ ของขาพเจาอันมิใชคาใชจายที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย จะตองจายเปนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามสัญญานี้ ขาพเจาตก
ลงยินยอมใหถือวาเงินจํานวนท่ีขาพเจาไดรับไปหรือท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 

 
 



-3- 
 
ไดทดรองจายไปแลวเปนหนี้สินที่ขาพเจาเปนตอ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ซ่ึงขาพเจาจะชดใชใหแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ทันทีเม่ือไดรับแจงจาก 
กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย  

ขอ 9  เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาไดจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย ซ่ึง กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาภายในเวลาท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย กําหนด และในกรณีท่ี กองทุน
พัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เห็นสมควรใหขาพเจาเปล่ียนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติ
ตามทุกประการ ในกรณีผูคํ้าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตาม
สัญญานี้ ขาพเจาจะตองจัดใหมีผู คํ้าประกันรายใหม ภายใน 3 เดือน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมตาย หรือเปน
บุคคลลมละลาย โดยผูคํ้าประกันรายใหมจะตองคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันเดิมทุกประการ และหาก
ขาพเจาไมปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญา ซ่ึง กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดทันที ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน 

 
(ลงชื่อ)........................................................................ผูใหสญัญา 

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

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

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

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

ไดรับสัญญา การรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศตามท่ี                 
(นาย/นางสาว)........................................................................................ใหไวขางตน 
 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)………………………………..…………………… 
                                                                      (….………………………………….……………) 
                                                                     ผูจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ                          

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

 

 



                         
 

สัญญาคํ้าประกันผูท่ีไดรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
 

          เขียนท่ี............................................................................. 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ............. 

ขาพเจา.................................................................................................................อายุ................ป 
สถานภาพ            โสด             สมรส   กรณีสมรส           จดทะเบียนสมรส           ไมไดจดทะเบียนสมรส 
อยูบานเลขท่ี ......................................ตรอก / ซอย ........................................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง ......................................อําเภอ / เขต......................................... จังหวัด ............................................. 
บัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ เลขท่ี ......................................................... 
อาชีพ.................................................................................สงักัด............................................................................. 
ตําแหนง............................................................................เก่ียวของเปน................................................ผูขอรับทุน 
          ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไว แกกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา การกีฬาแหงประเทศไทย  ดังมีขอความตอไปนี้ 
          ขอ 1  ตามท่ี..................................................................................ไดใหสัญญาการรับทุน       
จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศไวแก กองทุนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย โดยหนังสือสัญญาลงวันท่ี...................เดือน....................พ.ศ................ นั้น 
ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวนี้แลวจึงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอ กองทุนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย วาถา....................................................... ผิดสัญญาดังกลาวขอหนึ่งขอใด
ประการใด ๆ ก็ดีขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ตามความผิดของ............................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที 
โดยท่ีกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย มิจําเปนตองเรียกรองให...................................
ชําระหนี้กอนในกรณีที่............................................................. ไดรับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย ใหขยายเวลาอยู ศึกษาตอดวยทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหง
ประเทศไทย แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ท่ีศึกษาไปจากเดิม และไมวาการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้น การกีฬาแหงประเทศไทย จะไดแจงหรือมิไดแจงให
ขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูคํ้าประกัน............................................................ ตอไปตลอด
ระยะเวลาที่.................................................ไดขยายเวลาศึกษาตอดวยทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย และถา..................................................................ผิดสัญญาดังกลาวขางตนไมวาขอใดขอหนึ่ง
ดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแก กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ตามความรับผิดชอบของ............................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวแลวท้ังสิ้นทุกประการ
ทั น ที โดยกองทุ น พั ฒ น าการ กีฬ าแห งช า ติ  ก าร กีฬ าแห งป ระ เท ศ ไท ย  มิ จํ า เป น ต อ ง เรี ย กร อ งให
.......................................................................ชําระหนี้กอนดวย 
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ขอ 2 ในกรณีท่ี กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย ผอนเวลาหรือผอน
จํานวนเงินในการชําระหนี้ใหแก..........................................................................ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรือ
มิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระ
หนี้นั้นทุกครั้ง และยินยอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดของขาพเจา           

ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
อันทําใหทรัพยสินนี้เสื่อมคา 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.................................................จงัหวัด ..................................... ราคาประมาณ...............................บาท 
              หลักทรัพยอ่ืน หรือ ตําแหนง (ระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป) 
....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะไมกอหนี้สนิหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยของขาพเจาตามท่ีระบุไวใน
ขอ 3 ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู 

 ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ี....................................................... 
ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ การกีฬาแหงประเทศไทย 
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศดังกลาว  

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) 

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


