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สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.                                        . 

 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  วันที่ (๑)           เดือน                      พ.ศ.             ((x) 

 

สัญญาฉบับนี้ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย (๒)                                                          .

ต าแหน่ง                                                                                                                                       .

ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ (๓)                                                                       อายุ          ปี รับราชการเป็น ข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง                                                                                                  .

ระดับ                                     สังกัด (๔)                                                                                                       .

อยู่บ้านเลขท่ี              หมู่ที ่           ซอย                                .ถนน                                       .                                 
ต าบล                               อ าเภอ                                  จังหวัด                                          .        
โทรศัพท์                   บิดาชื่อ                                       มารดาชื่อ                                        .
คู่สมรสชื่อ                                                          ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  
โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้  

ข้ อ  ๑  ผู้ ให้ ทุ นตกลงให้ ทุ นและผู้ รั บทุ นตกลงรับทุ น อุดหนุ น เพ่ื อการพั ฒนาบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ตาม
ความต้องการของ (๔)                                                                                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
โดยผู้รับทุนจะศึกษาท่ี (๕)                                                              . 

ข้อ ๒ ในระหว่างรับทุนตามสัญญานี้ หรือภายหลังจากที่รับทุนไปจนหมดแล้ว แต่ยังศึกษาไม่ส าเร็จ 
ผู้รับทนุยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ (๕)                                                               และผู้ให้ทุน 
โดยจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของ (๕)                                                . 
และของผู้ให้ทุนที่ได้ก าหนดและสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่        
ท าสัญญานี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

ข้อ ๓ ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจ ศึกษาและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาให้ตรงตามที่ผู้ให้ทุนร่วมกับ 
(๕)                                                    ก าหนดโดยผู้รับทุนจะต้องศึกษาเต็มเวลา เพื่อให้ส าเร็จการศึกษา
ภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร จะไม่หลีกเลี่ยงละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามโครงการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ ให้ทุนและ                 
(๕)                                                    . 

ปิดอากร
แสตมป ์
๑ บาท 
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ข้อ ๔ หากผู้ให้ทุนเห็นสมควรไม่ให้ทุนแก่ผู้รับทุนต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้ทุน         
มีอ านาจสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนได้ทันที 

  ข้อ ๕ หากผู้รับทุนศึกษาครบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ ในกรณีนี้ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้ผู้ให้ทุนพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกจ านวนสองเท่าของ
เงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด แต่หากผู้รับทุนใช้เวลานอกราชการเพ่ือไปศึกษาให้ลดเบี้ยปรับลงเหลือ ๑.๕ เท่า
ของเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ให้ทุนสามารถพิจารณาให้ผู้รับทุนผ่อนช าระและหรืองดเว้น
ดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนศึกษาไม่ส าเร็จหรือถูกสั่งให้ยุติการศึกษาตามสัญญานี้ หากผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้ผู้รับทุนปฏิบัติราชการหรือท างานใน (๔)                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนดเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้       
แทนการชดใช้เงินตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๖ เมื่อส าเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องกลับเข้ารับราชการหรือท างานใน            
(๔)                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนก าหนดทันที 
เป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญานี้ 

ข้อ ๗ ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมรับราชการหรือท างานชดใช้ทุน (๔)                                                   .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่ผู้ให้ทุนก าหนด หรือ
ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ให้ทุนสั่งงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนเนื่ องจาก
ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของผู้รับทุน หรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุนหรือผู้รับทุนศึกษาไม่ส าเร็จ ผู้รับทุน
ยินยอมชดใช้เงินทุนจ านวนทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ให้ทุน นอกจากนี้ผู้รับทุนจะจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้ทุน         
อีกจ านวนหนึ่งเป็นจ านวนสองเท่าของเงินที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืน แต่หากผู้รับทุนใช้เวลานอกราชการเพ่ือไป
ศึกษาให้ลดเบี้ยปรับลงเหลือ ๑.๕ เท่าของเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด ทั้งนี้ ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบ ผู้รับทุน
ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระถึงวันที่ผู้รับทุน
ช าระเงินเสร็จสิ้น 

หากผู้รับทุนรับราชการหรือท างานชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญา ข้อ ๕ วรรคสอง หรือข้อ ๖  
ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินให้ผู้ให้ทุนตามวรรคหนึ่ง โดยให้ลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนรับราชการหรือ
ท างานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว ภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุน     
ไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบ ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ครบก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้รับทุนช าระเงินเสร็จสิ้น 

ข้อ ๘ ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ในกรณีต่อไปนี้   
  (๑) ตาย          
  (๒) ผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ต้องรับผิด 
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ข้อ ๙ เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้ให้ (๖)                                      . 
ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ให้ทุนเชื่อถือเป็นผู้ค้ าประกัน โดยผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับทุนต้อง 
รับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้น และในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ า
ประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้ใหม่ ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน 

สัญญานี้ท าขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้          
ลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุนเก็บไว้ ๑ ฉบับและผู้รับทุนเก็บไว้ ๑ ฉบับ 

 
 
 

ลงชื่อ (๗)                                         ผู้ให้ทุน       
                  (                                           ) 
 
 
 

ลงชื่อ (๘)                                         ผู้รับทุน       
                  (                                           )  
 
 
 

ลงชื่อ (๙)                                         พยาน      
                  (                                           )  
 
 
 

ลงชื่อ (๑๐)                                        พยาน       
                  (                                           )  
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หนังสือให้ความยินยอม 
 

วันที่ (๑๑)            เดือน                       พ.ศ.              . 
กรณีมีคู่สมรส 
 ข้าพเจ้า (๑๒)                                                   อายุ      ปี  อาชีพ                                .
อยู่บ้านเลขท่ี             หมู่ที่             ซอย                                    ถนน                                   . 
ต าบล                                    อ าเภอ                                    จังหวัด                                  .
โทรศัพท ์                                   คู่สมรสของ (๓)                                                          ผู้รับทุน
ยินยอมให้ (๓)                                                               .ผู้รับทุนท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
 

ลงชื่อ (๑๓)                                         ผู้ให้ความยินยอม 
       (                                           ) 
 
 
                                                       ลงชื่อ (๙)                                          พยาน 
       (                                           ) 
 
 
        ลงชื่อ (๑๐)                                         พยาน 
       (                                           ) 
 

กรณีไม่มีคู่สมรส 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
        ลงชื่อ (๘)                                          ผู้รับทุน 
       (                                           ) 
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สัญญาค ้าประกัน 
(ส าหรับสัญญารับทุนอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

.                                        . 
 

เขียนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  วันที่ (๑)           เดือน                      พ.ศ.             ((x) 

 

ข้าพเจ้า (๒)                                                   อายุ        ปี อาชีพ                               .
ต าแหน่ง                                                           สังกัด                                                              . 
อยู่บ้านเลขท่ี              หมู่ที ่           ซอย                                .ถนน                                       .                                 
ต าบล                               อ าเภอ                                  จังหวัด                                          .        
โทรศัพท์                   คู่สมรสชื่อ                                                          ขอท าสัญญาค้ าประกันให้
ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑. ตามท่ี (๓)                                                                               ได้ท าสัญญารับทุน 
รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสัญญาลงวันที่ (๔)        เดือน             (x) 
.พ.ศ.             นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ า
ประกัน (๓)                                                                                        ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวคือถ้า (๓)                                                                                  กระท าผิดสัญญาดังกล่าว
ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิด           
ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวนั้น ให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ให้ทุน และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) 
ครบเต็มจ านวน 

ในกรณีที่ผู้ให้ทุน อนุมัติให้ผู้รับทุนขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะได้รับเงินทุนเพ่ิมเติมหรือไม่         
ก็ตาม หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมก็ตาม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้ าประกันของผู้รับทุนต่อไปอีก 
ตลอดระยะเวลาทีผู่้ให้ทุนได้ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุน โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลง มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ไปตลอด จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

 

ปิดอากรแสตมป์ 
ต้นฉบับ ๑๐ บาท 
(คู่ฉบับ ๕ บาท) 
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ข้อ ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์โดยปลอด
จากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ 

(๑) ที่ดิน โฉนดเลขที่ (๕)                                           หน้าส ารวจ                                   .
อยู่ที่ต าบล                                  .อ าเภอ                                .จังหวัด                                  .
เนื้อท่ี              .ไร่                   .งาน                  .ตารางวา  ราคาประมาณ                            บาท 

(๒) หลักทรัพย์อ่ืน ๆ (๖)                                                                                            .                                                                                  
.                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                     
.                                                                                                                                 . 

ข้อ ๔. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนและจะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สิน
ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา ข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันมีผลใช้บังคับอยู่  

ข้อ ๕. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ (๓)                                             .
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 

ลงชื่อ (๗)                                          ผู้ค้ าประกัน 
       (                                           ) 
 
 
                                                       ลงชื่อ (๘)                                          พยาน 
       (                                           ) 
 
 
        ลงชื่อ (๙)                                          พยาน 
       (                                           ) 

. 
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หนังสือให้ความยินยอม 
 

วันที่ (๑๐)           เดือน                       พ.ศ.              . 
กรณีมีคู่สมรส 
 ข้าพเจ้า (๑๑)                                                   อายุ      ปี อาชีพ                                 .
อยู่บ้านเลขท่ี             หมู่ที่             ซอย                                    ถนน                                   . 
ต าบล                                    อ าเภอ                                    จงัหวัด                                  .
โทรศัพท ์                                   คู่สมรสของ (๒)                                                     ผู้ค้ าประกัน
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้ว ยินยอมให้ (๒)                                                   .ผู้ค้ าประกัน
ท าสัญญาค้ าประกันได้ 
 
 

ลงชื่อ (๑๒)                                         ผู้ให้ความยินยอม 
       (                                           ) 
 
 
                                                       ลงชื่อ (๘)                                          พยาน 
       (                                           ) 
 
 
        ลงชื่อ (๙)                                         พยาน 
       (                                           ) 
 

กรณีไม่มีคู่สมรส 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 
        ลงชื่อ (๗)                                          ผู้ค้ าประกัน 
       (                                           ) 
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ค้าอธิบายการกรอกสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 
(๑) ไม่ต้องลงวัน เดือน ปี แต่ให้ผู้รับทุนลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
(๒) ไม่ต้องลงชื่อ และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อความภายหลังที่ผู้ให้ทุนได้ลงนามในสัญญาแล้ว 
(๓) ชื่อและประวัติผู้รับทุน (ท่ีอยู่ระบุตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
(๔) ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
(๕) สถานที่ศึกษา   
(๖) ชื่อผู้ค้ าประกัน 
(๗) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้ให้ทุน 
(๘) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้รับทุน 
(๙) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก 
(๑๐) ลายมือชื่อและชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรับทุนในส่วนราชการนั้น ๆ 
(๑๑) ไม่ต้องลงวัน เดือน ปี แต่ให้คู่สมรสของผู้รับทุนลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
(๑๒) ชื่อและประวัติคู่สมรส (ท่ีอยู่ระบุตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
(๑๓) ลายมือชื่อและชื่อสกุลของคู่สมรส กรณีผู้รับทุนไม่มีคู่สมรส โดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรือ หย่า          

ค้าใดที่ไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อก้ากับ 
 
ข้อผู้รับทุนพึงปฏิบัติ  
๑. ควรอ่านข้อความในสัญญาและลงลายมือชื่อก ากับ ตรงมุมขวาสุดด้านล่างของสัญญารับทุนทุกแผ่น 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อความให้เรียบร้อย หากมีการลบ ขีดฆ่าข้อความใด ๆ ต้องลง          

ลายมือชื่อก ากับทุกแห่ง 
๓. สัญญาฉบับนี้จัดท าข้ึน ๒ ฉบับผู้รับทุนกรอกข้อความด้วยลายมือตัวเองโดยใช้ปากกาสีเดียวกันทั้งฉบับ 
 
เอกสารประกอบการท้าสัญญา 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน  ที่ผู้รับทุนได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจ า ของผู้รับทุน ที่ผู้รับทุน                

ได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
๓. อาการแสตมป์ ราคา ๑ บาท จ านวน ๒ ดวง ส าหรับติดต้นฉบับและคู่ฉบับ 
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ค้าอธิบายการกรอกสัญญาค ้าประกัน 
ส้าหรับสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
(๑) ไม่ต้องลง วัน  เดือน  ปี  แต่ให้ผู้ค ้าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
(๒) ชื่อและประวัติผู้ค ้าประกัน (ท่ีอยู่ระบุตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
(๓) ชื่อผู้รับทุน 
(๔) ไม่ต้องลง วัน เดือน ปี แต่ให้ผู้ค ้าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
(๕) รายละเอียดของโฉนดที่ดิน 
(๖) ในกรณีมีหลักทรัพย์อ่ืนที่ไม่ใช่ที่ดิน หากไม่มีให้ระบุว่า ไม่มีหลักทรัพย์ที่ดิน และหรือหลักทรัพย์อ่ืนใด 

หากมีในภายหลังจะแจ้งให้ทราบทันที 
(๗) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้ค ้าประกัน 
(๘) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะ สถาบัน ส านัก 
(๙) ลายมือชื่อและชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรับทุนในส่วนราชการนั้น ๆ 
(๑๐) ไม่ต้องลง วัน เดือน ปี แต่ให้คู่สมรสของผู้ค ้าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ 
(๑๑) ชื่อและประวัติคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (ท่ีอยู่ระบุตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
(๑๒) ลายมือชื่อและชื่อสกุลของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน กรณีผู้ค ้าประกันไม่มีคู่สมรส โดยเป็น โสด            

คู่สมรสตาย หรือ หย่า ค้าใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อก้ากับ 
 
ข้อพึงปฏิบัติ  ผู้ค ้าประกัน 
๑. ควรอ่านข้อความในสัญญาและลงลายมือชื่อก ากับตรงมุมขวาสุดด้านล่างของสัญญาค้ าประกันทุกแผ่น 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อความในสัญญาค้ าประกันให้เรียบร้อย หากมีการลบ ขีด ฆ่า ข้อความ

ใดต้องลงลายมือชื่อก ากับทุกแห่ง 
 
เอกสารประกอบการท้าสัญญาค ้าประกัน 
๑. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน ที่ผู้ค้ าประกันได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน รัฐวิสาหกิจ        

ของผู้ค้ าประกัน ที่ผู้ค้ าประกันได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบส าคัญการสมรสของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
๔. อากรแสตมป์ ราคา ๑๐ บาท ส าหรับติดต้นฉบับ และราคา ๕ บาทส าหรับติดคู่ฉบับ 
 


