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สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
ชื่อทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับ …………............……… ภายในประเทศ
ปีการศึกษา…………………
สัญญาทําที…่ ……………………………………………………………
วันที่.…..…...เดือน……..…………………………พ.ศ………....…..
โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
สําหรับเป็นเงิน
อุดหนุนการศึกษาแก่ข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการเข้าศึกษาต่อภายใน
ประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในสาขาอาชีพและหรืองานที่รับผิดชอบอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้กลับมารับราชการและหรือทํางานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประเทศชาติสืบไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทําสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ําประกันการ
รับทุนผูกพันกับผู้ได้รับทุนและผู้ค้ําประกัน และจ่ายเงินทุนอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังข้อความที่
ระบุไว้ในสัญญานี้
และโดยที่ข้าพเจ้า………………………………………........……....................เกิดเมื่อวันที่…………………
เดือน…………………………พ.ศ…..……...อายุ……....ปี อยู่บ้านเลขที่……….……… ตรอกหรือซอย…….….…..………….
ถนน………..….…………………..…ตําบล/แขวง………………………………………… อําเภอ/เขต………………………..…………
จังหวัด…………………………………..บิดาชื่อ……………………………………….……………….มารดาชื่อ…………....…….………
………………………..….……..รับราชการ/ทํางานในสังกัดคณะ……………….……………………………………………….........
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําแหน่ง……………………….…………………………………..เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
เจตจํานงดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย…………………….….....…….....
................................................................ ผู้รับมอบอํานาจให้ทําสัญญา ตามหนังสือมอบอํานาจที่…………………..
ลงวันที่…….….เดือน………….….…….....….…พ.ศ……...………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ตาม
ข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ของผู้รับสัญญา ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับ .......................................................... ภายในประเทศ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนอุดหนุน” เพื่อศึกษาระดับ…………..................................... สาขาวิชา ........................
…........................................................ ณ มหาวิทยาลัย………..…………………..……….….............……….. จนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาตามโครงการการศึกษาที่ผู้รบั สัญญากําหนด
ข้อ 2 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะรายงานผลการศึกษาให้
ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคการศึกษา ตามแบบที่ผู้รับสัญญากําหนด
ข้อ 3 หากปีการศึกษาใดผลการศึกษาตลอดทั้งปีที่ได้รับทุนอุดหนุน ข้าพเจ้าได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากว่าระดับที่กําหนด หรือความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่กาํ หนด ผู้รับสัญญาจะงด
ให้ทุนอุดหนุนจํานวนบางส่วนเสียก็ได้
ลงลายมือชื่อผู้รับทุน………………………………………………….
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-2ข้อ 4 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากข้าพเจ้าไปรับทุนการศึกษาอื่นใด
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับสัญญาทราบทันที เพื่อพิจารณางดหรือลดจํานวนทุนอุดหนุนตามข้อ 1 ได้
ข้อ 5 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของผู้รับสัญญาที่ได้กําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษาและระเบียบ
ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับ
อยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และทีจ่ ะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอม
ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ 6 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิการรับทุนอุดหนุน
ก็ดี หรือถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญาข้อ 14 วรรคสอง จนผู้รับสัญญาสั่งงดให้ทุนหรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน
อุดหนุนแก่ข้าพเจ้าก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนอุดหนุนที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนแก่ผู้รับสัญญาทันที
ข้อ 7 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ผู้รับสัญญากําหนด ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง
ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของผู้รับสัญญา
ข้อ 8 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 4 หรือไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ
7 โดยละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนอุดหนุนที่ผู้รับ
สัญญาจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนแก่ผู้รับสัญญาทันที
ข้อ 9 ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า
ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะสําเร็จการศึกษาภายในเวลากําหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ข้าพเจ้าคงอยู่ศึกษา
ต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รบั สัญญามีอํานาจสั่งให้ข้าพเจ้ายุติหรือเลิกการศึกษา ในกรณีนี้ผู้รับสัญญาจะสั่งงด
ให้ทุนอุดหนุนแก่ข้าพเจ้าเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษา
หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่ง
ดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 10 เมื่อข้าพเจ้าเสร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ไม่ว่าการศึกษาจะสําเร็จหรือไม่ ข้าพเจ้าสัญญา
ว่าข้าพเจ้าจะรับราชการหรือปฏิบัติงานตามที่ผู้รับสัญญากําหนดให้และรับราชการหรือปฏิบัติงานอยู่ต่อไปอีก
ในหน่วยงานนั้น และหรือหน่วยงานอื่นที่ผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการ
ศึกษาโดยทุนอุดหนุนการศึกษานี้
ระยะเวลาของการชดใช้ ทุน ตามสั ญ ญานี้ เริ่ ม นับ พร้ อ มกั บ เวลาการชดใช้ทุ น ตามสัญ ญา
อนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ หรือสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ทําสัญญาไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว เมื่อวันที่……….เดือน…….…………………พ.ศ…….……
แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้เคยทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาใน
ประเทศ ไว้ก่อนสัญญานี้แล้ว ระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญานี้ให้นับต่อจากสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาม
สัญญาฉบับลงวันที่……………………….…………………..………………
ลงลายมือชื่อผู้รับทุน……………………………………….
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-3ข้อ 11 ถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาข้อ 10 หรือไม่
ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
หรือผู้รับสัญญาสั่งงดให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่
ข้าพเจ้า เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของข้าพเจ้า หรือผู้รับสัญญาบอกเลิกสัญญา หรือข้าพเจ้าบอกงด
การรับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือข้าพเจ้าไม่สําเร็จการศึกษาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้
รับตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับ
สัญญา หากข้าพเจ้าไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชําระไม่ครบถ้วนทัง้ นี้จะโดยความยินยอม
ของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจํานวนเงิน
ที่ยังมิได้ชําระ นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระเงินครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่สําเร็จการศึกษาหรือถูกสั่งให้ยุติหรือเลิกการศึกษาตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ถ้าผู้รบั สัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ข้าพเจ้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมหรือ
หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามทีผ่ รู้ ับสัญญากําหนดเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาโดยทุนอุดหนุนการศึกษาตามสัญญานี้ แทนการชดใช้เงินตามวรรคหนึ่งก็ได้
หากข้าพเจ้ารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ ตาม
ข้อ 10 ข้าพเจ้าจะชดใช้เงินทุนคืนให้แก่ผู้รับสัญญา โดยให้ลดจํานวนเงินลงตามส่วนของระยะเวลาที่ข้าพเจ้า
รับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไปบ้างแล้ว ภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้รับสัญญา หากข้าพเจ้าไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชําระไม่ครบถ้วนทั้งนี้จะโดย
ความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี
ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระ นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระเงินครบถ้วน
ข้อ 12 ในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ถ้าข้าพเจ้าถูกลงโทษ
ทางวินัยโดยถูกสั่งไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้าง ข้าพเจ้าจะชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจํานวนเงินทั้งหมด
หรือลดลงตามส่วน เช่นเดียวกับสัญญาข้อ 11
ถ้าการที่ข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากราชการก่อนครบกําหนดเวลา
ดังกล่าวในข้อ 11 เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย และผูร้ ับสัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจหรือ
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะรับราชการหรือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดตามข้อ 11 ของสัญญานี้
ข้อ 13 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีพันธะต้องชําระเงินแก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จบํานาญ และหรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการได้

ลงลายมือชื่อผู้รับทุน………………………………………..

06400104

-4ข้อ 14
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซึ่งผู้รับสัญญาเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่ผู้รับสัญญา
กํ า หนด และในกรณี ที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาเห็ น สมควรที่ จ ะให้ ข้ า พเจ้ า เปลี่ ย นผู้ ค้ํ า ประกั น ข้ า พเจ้ า จะปฏิ บั ติ ต าม
ทุกประการ
ในกรณีผู้ค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกัน
ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ผู้ค้ําประกันเดิมตายหรือ
เป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ําประกันรายใหม่จะต้องค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมทุกประการ และหาก
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา ซึ่งผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้
(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผู้ให้สญ
ั ญา
(……………………………………..………………………….)
(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทําสัญญานี้
(ลงนาม)…………………..……………………………………………ผู้ให้สัญญา
(……………………………………………………………….)

06400105

-5ทําที…่ …………………………….…………………………………
วันที่……………..เดือน……………...………………พ.ศ……….……
รับสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
ปีการศึกษา .................. ตามที่………................….............................................................................. ให้ไว้ข้างต้น
(ลงนาม)……………………………….…..…………………………ผู้รับสัญญา
(………………………………….………………………….)

06400106

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผูร้ ับทุน
เขียนที่…………………………………………………………………
วันที่……..….เดือน…………...….….…………พ.ศ………....….
ข้าพเจ้า…………………………………………………....……………..ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่……………..
หมู่ท…ี่ ……….ตรอก/ซอย……………………….………….ถนน……………….……..…………ตําบล/แขวง…………….........……
………………………….…อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………………………ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ ปีการศึกษา
…….….…… ที่นาย/นาง………………………………..…………………....…………………….. ได้ทําสัญญาไว้ต่อมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ยินยอมให้ นาย/นาง……………………………………………..……………………….… คู่สมรสของข้าพเจ้า
เข้าทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบร่วมกับ นาย/นาง……..……....……......…………………
ตามสัญญาที่ทาํ ไว้นั้นทุกประการ
(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………………..………………………….)
(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)

06400107

สัญญาค้าํ ประกัน
ทําที่……………………………………………………………..………
วันที่……….เดือน…………...….….…………พ.ศ……....………
ข้าพเจ้า……………………………………………….........นามสกุล…………………………….....…………………
อายุ….…..ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่…………………..ตรอกหรือซอย…………………………………ถนน…………..…..….
………………………. ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………..
………………………. อาชีพ……………………………………………….ตําแหน่ง………………………………………ระดับ…………..
ขั้น……………….…..บาท สังกัด………………………………..……….………….กอง……………………….………....…………………
กรม………………………..…….………….………กระทรวง…………….………………………………..บัตรประจําตัวข้าราชการ/
ประชาชนเลขที่……………….………………....…………..วันออกบัตร………………………………………………. บัตรหมดอายุ
…………………………………………………….. คู่สมรสชื่อ……………………………..…………………………………. ขอทําสัญญา
ค้ําประกันให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่……………………………………………………..………..……. ได้ทําสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ ปีการศึกษา…….……..………... ให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามสัญญาฉบับลงวันที่….…...เดือน………....………………………พ.ศ………….….. นั้น
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวโดยตลอดดีแล้ว
จึงขอทําสัญญาค้ําประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ถ้า…………………………………………………………………………...... กระทําผิดสัญญา
ดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทันที โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มิจําต้องเรียกร้อง
ให้…………….…………………………..……………...ชดใช้เงินดังกล่าวนั้นก่อนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ นี้ โดยข้าพเจ้าขอสละ
สิทธิของผู้ค้ําประกันตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687, 688, 689 และ 690
ข้อ 2 ในกรณีท…ี่ …………………………............…………....……….. ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนตามข้อ 1 แม้การขยายเวลาศึกษาต่อดังกล่าวนั้น จะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายระยะเวลาอยู่ศึกษานั้น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตามให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับเป็นผู้ค้ํา
ประกัน…………………………………………………………....ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ
ดังกล่าวด้วย และถ้า…………………………………………………………กระทําผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วย
ประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มิต้องเรียกร้องให้…………………..……………………
………………………………….... ชําระหนี้ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการชําระหนี้
ครบเต็มจํานวน

ลงลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน……………………………………………..

06400108

-2ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่…………………….………………………………………………ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย
จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนจํานวนเงินในการ
ชําระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างที่...................………………………………
.......................................................................... ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนอุดหนุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว

จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน

เป็นสําคัญ
(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผู้ค้ําประกัน
(……………………………………..………………………….)
(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………….……. เป็นคู่สมรสของ
..……………………………………………………………………………….ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อความในสัญญานี้แล้ว ยินยอม
ให้………………………………….…………………………………………….ผู้ค้ําประกันทําสัญญาฉบับนี้ได้
(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………………..………………………….)
(ลงนาม)…………………………………….……………………………พยาน
(………………………………………..…………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………………………….……พยาน
(……………………………………………………….……….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
(ลงนาม)……………………………………..……………………………ผู้ค้ําประกัน
(……………………………………..………………………….)

