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สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ
ชื่อทุน ………………………………………………………………………………………………………………………………

(สัญญาสํ าหรับผูรับทุนหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนานาชาติ)
ปการศึกษา…………………

        สัญญาท ําที่……………………………………………………………..
                 วันที่.……...เดือน……..…………………………พ.ศ…………….

โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัย สํ าหรับเปนเงิน
อุดหนุนการศึกษาแกขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการเขาศึกษาตอภายใน
ประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพและหรืองานที่รับผิดชอบอยาง
มีประสิทธิภาพ และใหกลับมารับราชการและหรือทํ างานเปนประโยชนอยางย่ิงแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และประเทศชาติสืบไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดจัดทํ าสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ้ าประกันการ   
รับทุนผูกพันกับผูไดรับทุนและผูคํ้ าประกัน และจายเงินทุนอุดหนุนใหแกผูไดรับการคัดเลือก ดังขอความที่
ระบุไวในสัญญานี้

และโดยที่ขาพเจา………………………………………………….………….………………..เกิดเมื่อวันที่……..….
เดอืน………………….………พ.ศ………...อายุ……...ป อยูบานเลขที่………………….ตรอกหรือซอย…….…….……….……………..
ถนน………..….…………………..….ตํ าบล/แขวง…………………………………………อํ าเภอ/เขต………………………..…………..
จงัหวัด…………………………………..บดิาชือ่……………………………………………….……………….มารดาชื่อ…………...……..………..……
…………………………………………………..รับราชการ/ทํ างานในสังกัดคณะ……………….………………………………………………………
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตํ าแหนง……………………….………………………………………..เปนผูไดรับการคัดเลือกตาม
เจตจํ านงดังกลาวขางตน

ขาพเจาจึงขอทํ าสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย………………………………………….
…………………………………………….…………. ผูรับมอบอํ านาจใหทํ าสัญญา  ตามหนังสือมอบอํ านาจที่………………………..…
ลงวันที่………….เดือน…………..………….….….…พ.ศ……..….……. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ตาม
ขอความดังตอไปนี้

ขอ 1  ขาพเจาตกลงรับเงินทุนอุดหนุนการศกึษา ของผูรับสัญญา ดวยทุน ……………………………
……………………………………………………………………………………………………… ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะ เรียกวา “ทุนอุดหนุน” 
เพือ่ศึกษาระดับ………………………………………...……………  หลักสูตร (ปกติ/นานาชาติ) ……………………..…….………….                   
สาขาวิชา…………………………………………………………..…………… ณ มหาวิทยาลัย…………………………..…………………….……………

ขอ 2  ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้  ขาพเจาจะรายงานผลการศึกษาให   
ผูรับสัญญาทราบทุกภาคการศึกษา ตามแบบที่ผูรับสัญญากํ าหนด

ขอ 3   หากปการศกึษาใดผลการศกึษาตลอดทัง้ปทีไ่ดรบัทนุอดุหนนุ ขาพเจาไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ ากวาระดับที่กํ าหนด หรือความกาวหนาของวิทยานิพนธไมเปนไปตามแผนที่กํ าหนด ผูรับสัญญาจะงด
ใหทุนอุดหนุนจํ านวนบางสวนเสียก็ได

ลงลายมอืชื่อผูรับทุน………………………………………………….
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ขอ 4 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากขาพเจาไปรับทุนการศึกษาอื่นใด 
ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหผูรับสัญญาทราบทันที เพื่อพิจารณางดหรือลดจํ านวนทุนอุดหนุนตามขอ 1 ได

ขอ 5 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ขาพเจาจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าส่ังของผูรับสัญญาที่ไดกํ าหนดหรือส่ังการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาและระเบียบ
ขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ ทั้งที่ไดออกใชบังคับ
อยูแลวกอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง  โดยขาพเจาตกลงยินยอม
ถอืวาระเบียบขอบังคับหรือคํ าส่ังตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

ขอ  6 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิการรับทุนอุดหนุน
ก็ด ี หรือถาขาพเจาฝาฝนสัญญาขอ 14 วรรคสอง จนผูรับสัญญาสั่งงดใหทุนหรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน
อดุหนุนแกขาพเจาก็ด ีขาพเจายินยอมชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งส้ินคืนแกผูรับสัญญาทันที

ขอ 7 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ผูรับสัญญากํ าหนด ขาพเจาจะไมหลีกเล่ียง ละเลย ทอดทิ้ง 
ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสํ าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของผูรับสัญญา

ขอ  8  หากขาพเจาไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 4 หรือไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 
7 โดยละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ขาพเจายินยอมชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับ
สัญญาจายไปแลวทั้งส้ินคืนแกผูรับสัญญาทันที

ขอ 9 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา
ขาพเจาไมมีทางที่จะสํ าเร็จการศึกษาภายในเวลากํ าหนด หรือมีเหตุอันไมสมควรจะใหขาพเจาคงอยูศึกษา     
ตอไปไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูรับสัญญามีอํ านาจสั่งใหขาพเจายุติหรือเลิกการศึกษา ในกรณีนี้ผูรับสัญญาจะสั่งงด
ใหทุนอุดหนุนแกขาพเจาเสียตั้งแตวันที่ส่ังใหยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่ส่ัง    
ดังกลาวนั้นดวยก็ได

ขอ  10  เมื่อขาพเจาเสร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้ไมวาการศึกษาจะสํ าเร็จหรือไม ขาพเจาสัญญา
วาขาพเจาจะรับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่ผูรับสัญญากํ าหนดใหและรับราชการหรือปฏิบัติงานอยูตอไปอีก
ในหนวยงานนั้น และหรือหนวยงานอื่นที่ผูรับสัญญาเห็นชอบติดตอกันเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการ
ศึกษาโดยทุนอุดหนุนการศึกษาตามหลักสูตรนี้

ระยะเวลาของการชดใชทุนตามสัญญานี้ เริ่มนับพรอมกับเวลาการชดใชทุนตามสัญญา
อนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือสัญญาอนุญาตใหพนักงานไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน ซ่ึง
ขาพเจาไดทํ าสัญญาไวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว เมื่อวันที่……….เดือน…….…….…………………พ.ศ…….…… 
แตถาหากขาพเจาไดเคยทํ าสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาใน
ประเทศ (สัญญาสํ าหรับผูรับทุนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรนานาชาติ) ไวกอนสัญญานี้แลว ระยะเวลาชดใช
ทุนตามสัญญานี้ใหนับตอจากสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชา
ในประเทศ (สัญญาสํ าหรับผูรับทุนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรนานาชาติ) ที่ขาพเจาไดทํ าไวกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร  ตามสัญญาฉบับลงวันที่……………………….…………………..………………

ลงลายมือชื่อผูรับทุน……………………………………….

Administrator
Note
Marked set by Administrator

Administrator
Note
Accepted set by Administrator

Administrator
Note
None set by Administrator

Administrator
Cross-Out
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ขอ 11 ถาขาพเจาไมยอมรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาขอ 10 หรือไม
ประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ไมวาขอหนึ่งขอใด หรือผูรับสัญญาส่ังงดใหทุนอุดหนุนการศึกษาแก
ขาพเจา  เนือ่งจากความผิดหรือความบกพรองของขาพเจา หรือผูรับสัญญาบอกเลิกสัญญา หรือขาพเจาบอกงด
การรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือขาพเจาไมสํ าเร็จการศึกษาตามสัญญานี้ ขาพเจาจะชดใชเงินทุนทั้งหมดที่ได
รับตามสัญญานี้คืนใหแกผูรับสัญญา พรอมทั้งชํ าระเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่
ขาพเจาจะตองชดใชคืนตามสัญญานี้ ภายในกํ าหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูรับ
สัญญา หากขาพเจาไมชํ าระภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชํ าระไมครบถวนทั้งนี้จะโดยความยินยอม
ของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํ านวนเงิน
ทียั่งมิไดชํ าระ นับตั้งแตวันที่ครบกํ าหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชํ าระเงินครบถวน

หากขาพเจาไมสํ าเร็จการศึกษาหรือถูกส่ังใหยุติหรือเลิกการศึกษาตามสัญญานี้ไมวาดวย  
เหตุใด ถาผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหขาพเจารับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานเดิมหรือ
หนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามที่ผูรับสัญญากํ าหนดเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการ
ศึกษาโดยทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ แทนการชดใชเงินตามวรรคหนึ่งก็ได

หากขาพเจารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนไมครบกํ าหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือ ตาม
ขอ 10 ขาพเจาจะชดใชเงินทุนคืนใหแกผูรับสัญญา โดยใหลดจํ านวนเงินลงตามสวนของระยะเวลาที่ขาพเจา  
รบัราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุนไปบางแลว ภายในกํ าหนดเวลา 30  (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจากผูรับสัญญา หากขาพเจาไมชํ าระภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชํ าระไมครบถวนทั้งนี้จะโดย
ความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป 
ของจํ านวนเงินที่ยังมิไดชํ าระ นับตั้งแตวันที่ครบกํ าหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชํ าระเงินครบถวน

ขอ  12 ในระหวางเวลาที่ขาพเจารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชทุน ถาขาพเจาถูกลงโทษ
ทางวินัยโดยถูกส่ังไลออก ปลดออก หรือเลิกจาง ขาพเจาจะชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํ านวน
เงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวน เชนเดียวกับสัญญาขอ 11

ถาการที่ขาพเจาไมเขารบัราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากราชการกอนครบกํ าหนดเวลา    
ดังกลาวในขอ 11 เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวย และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือ
ไมเหมาะสมที่จะรับราชการหรือปฏิบัติงาน ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดตามขอ 11 ของสัญญานี้

ขอ 13 ในกรณีที่ขาพเจามีพันธะตองชํ าระเงินแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ขาพเจายอมให   
ผูรับสัญญาหักเอาจากเงินบํ าเหน็จบํ านาญ และหรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการได

ลงลายมือชื่อผูรับทุน………………………………………..
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           ขอ 14 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคล        
ที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย ซ่ึงผูรับสัญญาเห็นสมควรมาทํ าสัญญาคํ้ าประกันขาพเจาภายในเวลาที่ผูรับสัญญา
กํ าหนด และในกรณีที่ผู รับสัญญาเห็นสมควรที่จะใหขาพเจาเปล่ียนผูคํ้ าประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตาม         
ทุกประการ

ในกรณีผูคํ้ าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกัน
ตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตองจัดใหมีผูคํ้ าประกันรายใหมภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ผูคํ้ าประกันเดิมตายหรือ
เปนบุคคลลมละลาย โดยผูคํ้ าประกันรายใหมจะตองคํ้ าประกันตามสัญญาคํ้ าประกันเดิมทุกประการ   และหาก
ขาพเจาไมปฏิบัตติามใหถือวาผิดสัญญา ซ่ึงผูรับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความสัญญาฉบับนี้ดีแลว  จึงไดลงนามในสัญญานี้

(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผูใหสัญญา
(……………………………………..………………………….)

(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)

(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทํ าสัญญานี้

(ลงนาม)…………………..……………………………………………ผูใหสัญญา
(……………………………………………………………….)
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ท ําที…่……………………………………………………………………

 วันที…่…….……..เดือน…………….………………พ.ศ…………………

รบัสัญญารบัทนุอดุหนนุการศกึษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร  เพือ่ศึกษาวิชาในประเทศ
(สัญญาสํ าหรบัผูรบัทนุหลักสูตรปกต ิหรอืหลักสูตรนานาชาติ) ตามที…่………………………….……………….……………………
ใหไวขางตน

(ลงนาม)……………………………….…..…………………………ผูรับสัญญา
(………………………………….………………………….)
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสผูรับทุน

เขยีนที…่………………………………………………………………
          วันที่……….เดือน…………...….….…………พ.ศ………….

ขาพเจา…………………………………………………………………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่……………………..
หมูที…่……….ตรอก/ซอย……………………….………….ถนน……………………….……..…………ตํ าบล/แขวง………………………………
……………………….…อํ าเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………………………………ขาพเจาไดทราบขอความ
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ (สัญญาสํ าหรับ
ผูรบัทนุหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรนานาชาติ)  ปการศึกษา…….….……ที่นาย/นาง……………………………………..………
……………………………………..  ไดทํ าสัญญาไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ยินยอมให  นาย/นาง……………………….
………………………………………..………………………….คูสมรสของขาพเจาเขาทํ าสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ (สัญญาสํ าหรับผูรับทุนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตร
นานาชาติ) ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและขาพเจายินยอมรับผิดชอบรวมกับ นาย/นาง…………………
……………………………………………………………………………. ตามสัญญาที่ทํ าไวนั้นทุกประการ

(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผูใหความยินยอม
(……………………………………..………………………….)

(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)

(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)
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สัญญาคํ้ าประกัน

         ท ําที่……………………………………………………………..………
         วันที่……….เดือน…………...….….…………พ.ศ……………

ขาพเจา………………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………
อายุ….…..ป ตัง้บานเรือนอยูบานเลขที่……………….……..ตรอกหรือซอย………………………………………ถนน…………..…..….
………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………….อํ าเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…………………..
………………………. อาชพี……………………………………………………….ตํ าแหนง…………………………………………………ระดับ…………..
ขัน้……………….…..บาท สังกดั………………………………..………………………….………….กอง……………………….………..…………………
กรม………………………..…………….………….………กระทรวง…………….……….……………………………..บตัรประจํ าตัวขาราชการ/
ประชาชนเลขที…่…………….………………....…………..วันออกบัตร…………………………………………………………….บัตรหมดอายุ
…………………………………………………….. คูสมรสชื่อ…………………………………………………………………………………….ขอทํ าสัญญา
คํ้ าประกันใหไวแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังมีขอความตอไปนี้

ขอ   1   ตามที่……………………………………………………….…….………..……. ไดทํ าสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ (สัญญาสํ าหรับผูรับทุนหลักสูตรปกติ
หรอืหลักสูตรนานาชาติ)   ปการศึกษา…….……..………….   ใหไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตามสัญญาฉบับ
ลงวันที…่……...เดือน………..…..………………………พ.ศ………….….. นั้น    ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญา
ดังกลาวโดยตลอดดีแลว    จงึขอทํ าสัญญาคํ้ าประกันไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา  ถา……………………………
…………………………………………………………….….…..……   กระทํ าผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ
ขาพเจายินยอมชํ าระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวทั้งส้ินทุกประการใหแกมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทรทนัที โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมิจํ าตองเรียกรองให…………….…………………………….……………………..
ชดใชเงินดังกลาวนั้นกอนไมวากรณีใด ๆ ทั้งนี้  โดยขาพเจาขอสละสิทธิของผูคํ้ าประกันตามที่กํ าหนดไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 687, 688, 689 และ 690

ขอ 2 ในกรณีที…่…………………………………….…………………………………..ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนตามขอ 1 แมการขยายเวลาศึกษาตอดังกลาวนั้น จะเปนการ
เปล่ียนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายระยะเวลาอยูศึกษานั้น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร จะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตามใหถือวาขาพเจาตกลงยินยอมรับเปนผูคํ้ า
ประกัน……………………………………………………………….ตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอ   
ดงักลาวดวย และถา……………………………………………………………………กระทํ าผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชํ าระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นทั้งส้ินทุกประการใหแก
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมิตองเรียกรองให………………….……………………………
……………………………………….... ชํ าระหนี้กอน และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการชํ าระหนี้
ครบเต็มจํ านวน

ลงลายมอืชื่อผูคํ้ าประกัน……………………………………………..
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ขอ 3  ขาพเจาสัญญาวาหากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะผอนเวลาหรือผอนจํ านวนเงินในการชํ าระ
หนีต้ามสญัญาดงักลาวใหแก…………………….………………………………………………ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรือมิได
แจงใหขาพเจาทราบก็ตาม        ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนจํ านวนเงินในการชํ าระหนี้นั้นดวย
ทุกครั้ง

ขอ 4  ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้ าประกันในระหวางที่………………………….…………..………………………………..
ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนดังกลาว

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสํ าคัญ

(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผูคํ้ าประกัน
(……………………………………..………………………….)

(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)

(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)

ขาพเจา……………………………………………………………………………………………………….……..เปนคูสมรสของ
..……………………………………………………………………………….ผูคํ้ าประกันไดทราบขอความในสัญญานี้แลว ยินยอม
ให………………………………….…………………………………………….ผูคํ้ าประกันทํ าสัญญาฉบับนี้ได

(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผูใหความยินยอม
(……………………………………..………………………….)

(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)

(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทํ าสัญญานี้

(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผูคํ้ าประกัน
(……………………………………..………………………….)




