
เอกสารประกอบ 
การท าสัญญารับทุน 

 
  เอกสารของผู้รับทุนและคู่สมรส  อย่างละ 3 ชุด  

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
4. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (กรณีสมรส)  

 
                    เอกสารของผู้ค  าประกันและคู่สมรส  อย่างละ 3 ชุด   

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)  
4. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (กรณีสมรส) 

 
 
เอกสารอ่ืนๆ  อย่างละ 3 ชุด 
 - ส ำเนำใบมรณบัตร 
 - ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ 

        
   * เอกสารรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ กรุณาใช้ปากกาสีน  าเงิน 
     
หมายเหตุ  1. แนบอำกรแสตมป์ปิดในหน้ำสัญญำกำรรับทุน ฉบับละ 1 บำท (ดวงละ 1 บำท 3 ดวง)  
     ปิดในหน้ำสัญญำค  ำประกัน ฉบับละ 10 บำท (ดวงละ 5 บำท 6 ดวง) 
                 2. ผู้ค  ำประกันต้องเป็นบิดำหรือมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ท ำสัญญำ ถ้ำไม่มีทั งบิดำ
และมำรดำ ให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดำหรือมำรดำของผู้ท ำสัญญำเป็นผู้ค  ำประกันแทน 
                 3. ผู้ท ำสัญญำต้องด ำเนินกำรท ำสัญญำให้เสร็จสิ นก่อนถึงวันลำ อย่ำงน้อย 15 วันท ำกำร 
  4. กำรเขียนสัญญำรับทุน/สัญญำค  ำประกัน เขียนด้วยตัวบรรจงและเขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ 
และกรุณาใช้ปากกาสีน ้าเงินในการเขียนข้อความ 
  5. กรณีเขียนสัญญำ/สัญญำค  ำประกันผิด มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก้ากับ 
  
 



สัญญาเลขที่................/............... 
 

สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

เขียนที่ .......................................................... 
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย............................................... 
ต าแหน่ง............................................................. ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว ............................................................
เกิดเม่ือวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............. อายุ ........... ปี ต าแหน่ง.............................................
สังกัด................................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี ....................................หมู่ที่ ...............
ซอย ............................................ ถนน .................................................. ต าบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน..............................................................................และผู้รับทุนตกลง

รับทุน...........................................................................ระดับปริญญา..................................................................

เป็นเวลา..............ปี .............เดือน ..............วัน เป็นเงิน ..............................................................................บาท 

(........................................................................................) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซึ่งถือว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของสัญญานี้เพ่ือศึกษาวิชา…………………………………………………………………………..………………….………..

ณ ประเทศ ....................................................................โดยผู้รับทุนขอสัญญาว่าจะน าทุนที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ทางการศึกษา/วิจัย ของผู้รับทุน ตามวัตถุประสงค์ของทุน 

  ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้รับทุน รับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามสัญญานี้ และในกรณีที่
ผู้ให้ทุนจัดให้ผู้รับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ โดยให้ต้อง
เข้าศึกษาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติมก่อนเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ผู้รับทุนยินยอมเข้าศึกษาและจะ
ตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด 

ข้อ 3 ในระหว่างที่ผู้รับทุน รับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ 
หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย และผู้รับทุนจะเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าตักเตือนของผู้ที่ผู้ให้ทุนมอบหมายให้ควบคุมดูแลในต่างประเทศด้วย 

ข้อ 4 ในระหว่างที่ผู้รับทุนศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ  
ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนติดตามการใช้เงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับ ตลอดจนให้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับ
การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ เป็นระยะ ๆ  ตามท่ีผู้ให้ทุนเห็นควร 
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ข้อ 5 ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุด และจะศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ ให้ตรงตามวิชาที่ได้รับทุนภายในก าหนดเวลา โดยผู้รับทุนเต็มเวลาเพ่ือให้ส าเร็จ
ภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิก ก่อนส าเร็จตามหลักสูตร
ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษร   
  ข้อ 6 ในระหว่างการรับทุน หากผู้รับทุนจะขอรับทุนประเภทอ่ืนที่ได้รับนอกเหนือจากทุนนี้  
หรือขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่ได้รับทุน หรือเปลี่ยนสถานที่ เดินทางไปประเทศอ่ืน หรือสมรส ผู้รับทุนจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ให้ทุนทราบ หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรงดให้ทุนตามเงื่อนไขสัญญาข้อนี้ ผู้ให้ทุนมีอ านาจสั่งงด
การให้แก่ผู้รับทุนทันท ี

กรณีผู้รับทุนที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ 
หรือรับทุนอ่ืน ๆ และยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบตามระยะเวลา ต้องปฏิบัติงานให้ครบตามระยะเวลาชดใช้เดิม
เสียก่อน จึงเริ่มนับเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาใหม่ได้ 
  ข้อ 7 หากผู้รับทุนศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ แล้ว แต่ไม่
ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ๆ หรือผิดเงื่อนไขของสัญญาข้อ 5 และข้อ 6 
ผู้ให้ทุนอาจจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีนี้ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า
ของทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมดทันท ี
  ในกรณีที่ผู้รับทุนกลับมาท างานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาไม่ส าเร็จหรือถูก
สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษาตามสัญญานี้ หากผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้รับทุนปฏิบัติงานตามที่ผู้ให้ทุน
ก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ 
และต้องชดใช้ทุนในส่วนของเงินทุนที่ได้รับไปจริงในระหว่างการพัฒนาคืนให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ข้อ 8 เมื่อส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ๆ ตามสัญญานี้
แล้ว ผู้รับทุนยินยอมเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน 
ภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ส าเร็จ (วันที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
สาขาวิชานั้นประกาศว่าส าเร็จ) 
  ข้อ 9 ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ผู้ให้ทุนก าหนด หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุน เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของผู้รับทุนหรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุน หรือผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือ
งานวิชาการอ่ืนๆ ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนจ านวนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุน พร้อมทั้งช าระเบี้ยปรับอีกหนึ่ง
เท่าของเงินทุนอุดหนุนการศึกษาที่ผู้รับทุนรับไปทั้งหมดภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบ  ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ย
เงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี   นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 
  หากผู้รับทุนปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาในข้อ 7 หรือข้อ 8 ผู้รับทุนยินยอมชดใช้
เงินทุนให้กับผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่ง โดยให้ลดลงตามสัดส่วนจ านวนเวลาที่ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว
ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว หรือช าระไม่ครบตามสัญญาผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับ
แต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 
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  ข้อ 10 ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 ในกรณีต่อไปนี้  
   (1) ตาย  

(2) ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องรับผิด 
  ข้อ 11 ในวันท าสัญญานี้ ผู้รับทุนจัดให้................................................................................  
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้รับทุนด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี  
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุน จะต้องจัดให้ม ี
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ 
ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้ง
จากผู้ให้ทุนให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับทุนไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา 
ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  สัญญานี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว   
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ ส่วนงานที่ผู้รับทุนสังกัดถือไว้ 1 ฉบับ 
และผู้รับทุนถือไว้ 1 ฉบับ 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ทุน 
               (............................................................) 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้รับทุน 
               (..............................................................) 
 
 

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

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

 

วันที่ ................ เดือน ..................................พ.ศ. ................. 

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................. ..............................เป็นคูส่มรส

โดยชอบด้วยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................... ........... 

อยู่บ้านเลขท่ี...................................ซอย..................................................ถนน.................... ..................................

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวดั........................ ................... 

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................ท าสัญ ญาฉบับนี้ได ้

 

 

           ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ความยินยอม  

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

 

           ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

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

 

           ลงชื่อ.........................................................................พยาน 

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

 

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาฉบับนี้ 
 

             ลงชื่อ..........................................................................ผู้ รับทุน 

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

 

 

 

 

 



สัญญาค ้าประกัน 
(สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 
สัญญาเลขท่ี................../................ 

ท าท่ี...................................................... 

วันที่ ........... เดือน........................... พ.ศ. .......... 

 

  ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้ให้ทุน” ตามสัญญาเลขที่................. ................ ลงวันที่................................................. ดังปรากฎตาม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาการรับทุน” นั้น 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................

อายุ...............ปี  อาชีพ................................................ ต าแหน่ง.......................................................................... 

สังกัด....................................... ............... อยู่บ้านเลขที่...........................ซอย............................... ...................

ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................. ........................

จังหวัด.................................................. ดังปรากฎตามส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้ให้ทุน 

ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้า 

ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาการรับทุนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา  

ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา  

การรับทุนดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกัน จ านวน.................................................. .....บาท 

(......................................................................................................................) และผู้ ค้ าประกันจะรับผิดตาม

สัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หาก

เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือ

ปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้

สัญญาจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

 

................................ผู้ค้ าประกัน 
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  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ

งานวิจัย หรืองานวิชาการอ่ืหรือปฏิบัติงานอ่ืน ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็น

การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ ค้ าประกัน

ทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้

ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นหรือปฏิบัติงานอ่ืนต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกิน 

ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี้ 

  ข้อ 2 ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการรับทุน

ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน

จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ

ช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

  ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระ

ผูกพันใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 

  ที่ดิน 

  (1)  โฉนดเลขที่.................................................หน้าส ารวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อท่ี............ไร่.................งาน...............วา อยู่ที่ ต าบล/แขวง................ .........................

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................ราคาประมาณ..................... ...............บาท 

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

  (2)  โฉนดเลขที่.................................................หน้าส ารวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อท่ี............ไร่.................งาน...............วา อยู่ที่ ต าบล/แขวง................ .........................

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................ราคาประมาณ..................... ...............บาท 

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

  (3)  .................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

................................ผู้ค้ าประกัน 
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  หลักทรัพย์อ่ืน 

  (1)  ............................................................................................................................. ..............

ราคาประมาณ............................................บาท (................................................................................................) 

  (2)  ........................................................................................................ ..................................

ราคาประมาณ.............................................บาท (...............................................................................................)  

  ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน

ของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 

  ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ ให้สัญญาท าสัญญาการรับทุนให้ไป

ศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนหรือปฏิบัติงานอื่น จนถึงวันที่ ........... เดือน ....................... 

พ.ศ. ................. และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ

ต่อหน้าพยาน 

 

            ลงชื่อ..........................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

 

            ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

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

 

            ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

                                                (...................................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอม 

 

วันที่............... เดือน ..............................พ.ศ. ................. 

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... เป็นคูส่มรส

โดยชอบด้วยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................... ........... 

อยู่บ้านเลขท่ี...................................ซอย..................................................ถนน........................................ ..............

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวดั.................. ......................... 

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... ....................ท าสญัญาค้ าประกันฉบบัน้ีได้ 

 

 

           ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

          ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

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

 

           ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

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

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาค้ าประกัน
ฉบับนี้ 

 
            ลงชื่อ..........................................................................ผู้ค้ าประกัน  

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


