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สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ

(สญัญาสํ าหรับผูศึกษาตางประเทศตลอดหลักสูตร)

สัญญาทํ าที่…………………………………………………………………
      วันที่…………เดือน………………………………พ.ศ.………………

โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดสรรเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและหรือเงินรายได
คณะจํ านวนหนึ่งสํ าหรับเปนเงินทุนอุดหนุน เพื่อจัดสงบุคคลไปศึกษาวิชาในตางประเทศใหเกิดความรู                 
ความชํ านาญงาน และใหกลับมารับราชการหรือปฏิบัติงานเปนประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทรและประเทศชาติสืบไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดจัดทํ าสัญญาการรับทุนและสัญญาคํ้ าประกัน
การรับทุนผูกพันกับผูไดรับทุนและผูค้ํ าประกัน และจายเงินทุนอุดหนุนใหแกผูไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชา
ในตางประเทศ ดังขอความที่ระบุไวในสัญญานี้

และโดยที่ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………………………………
เกิดเมื่อวันที่……………เดือน…………………………………………พ.ศ………………. อายุ…………ป อยูบานเลขที่……………………….
ตรอกหรือซอย…………………………………………………………ถนน…………………………………………………………………………………………
ตํ าบล/แขวง…………………………………………อํ าเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด…………………………………….
บิดาชื่อ……………………………………………………………………………มารดาชื่อ…………………………………………………………………………..
รับราชการ/ทํ างานในสังกัดคณะ……………………………………………………………………………….มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตํ าแหนง………………………………………………………………………….….เปนผูไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ
ตามเจตจํ านงดังกลาวขางตน

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

ขอ 1 ขาพเจาตกลงรับเงินคาใชจายเดินทางและคาใชจายเริ่มตนหรือคาใชจายในการศึกษา
บางสวนและหรือคาใชจายตลอดหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ทุนอุดหนุน” เพื่อศึกษาวิชา
ในตางประเทศ ใหส ําเร็จตามแผนการศึกษา ซ่ึงปรากฏตามเอกสารแนบทายสัญญานี้

ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหขาพเจาขยายเวลาศึกษาดวยทุนอุดหนุนหลังจากครบกํ าหนด
อนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหขยายดังกลาวดวย

ในกรณีผูรับสัญญาอนุญาตใหขาพเจาขยายเวลาศึกษาตามโครงการการศึกษาในตางประเทศ
ตามวรรคหนึ่งดวยทุนสวนตัว ผูรับสัญญาไมตองจายเงินทุนอุดหนุนใหแกขาพเจา แตถาหากผูรับสัญญาไดจาย
เงินใหแกขาพเจาในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ไมวากรณีใดๆ ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินนั้นเปนเงินอุดหนุนที่
ขาพเจาจะตองชดใชแกผูรับสัญญา และใหถือวาสัญญานี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหขยาย      
ดังกลาวดวย

ลงลายมือผูใหสัญญา........................................
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ขอ 2 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หากผูรับสัญญาจัดใหขาพเจาศึกษา
ภาษาตางประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทยกอนเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ ขาพเจายินยอมเขาศึกษา
และจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอยางดีที่สุด

ขอ 3 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ขาพเจา
จะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าสั่งของผูรับสัญญาที่ไดกํ าหนด หรอืสั่งการเก่ียวกับการ
ควบคุมการศึกษาและระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวกับขาราชการหรือพนักงานไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ 
ทั้งที่ไดออกใชบังคับบัญชาอยูแลวกอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง  
โดยขาพเจาตกลงยินยอมถือวาระเบียบขอบังคับ หรือคํ าสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

ขอ 4 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิการรับทุนอุดหนุน
ก็ดหีรอืไมเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศตามที่ผูรับสัญญากํ าหนดก็ดี เลื่อนเวลาเดินทางไปศึกษาและหรือ
เปลีย่นแปลงสาขาวิชาที่ไปศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาก็ดี หรือถาขาพเจาฝาฝนสัญญาขอ 2 ขอ 
13 วรรคสอง จนผูรับสัญญาสั่งงดใหทุน หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนอุดหนุนแกขาพเจาก็ดี ขาพเจายินยอม
ชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํ านวนทุนอุดหนุนดังกลาวใหเปน
เบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ขอ 5 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ ขาพเจาจะ
ตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ผูรับสัญญากํ าหนดขาพเจาจะไม
หลกีเลีย่ง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสํ าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาน้ัน เวนแตจะยุติหรือ
เลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผูรับสัญญา

ขอ 6 ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 3 ขอ 5 ในประการหนึ่งประการใด 
ขาพเจายินยอมที่จะรับโทษตามกํ าหนดไวในระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าสั่ง ที่เก่ียวกับขาราชการหรือพนักงานไป
ศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ดังกลาวในขอ 3

ในกรณีที่ขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 5 โดยหลีกเลี่ยงไมเขาหรืออยู
ศึกษาในสถานศึกษาที่ผูรับสัญญากํ าหนด หรอืละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรอืเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด 
ขาพเจายินยอมชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํ านวนทุนอุดหนุน
ดงักลาวใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ขอ 7 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ หากผูรับ
สัญญาพิจารณาเห็นวาขาพเจาไมมีทางที่จะสํ าเร็จการศึกษาภายในเวลากํ าหนด หรือมีเหตุอันไมสมควรจะให
ขาพเจาคงอยูศึกษาตอไป ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูรับสัญญามีอํ านาจสั่งใหขาพเจายุติ หรือเลิกการศึกษาและสั่งให
ขาพเจาเดินทางกลับประเทศไทยได ในกรณีนี้ผูรับสัญญาจะสั่งงดใหทุนอุดหนุนแกขาพเจาเสียตั้งแตวันที่     
สัง่ใหยุติ หรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกลาวนั้นดวยก็ได

ลงลายมือผูใหสัญญา........................................
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ขอ 8 เมือ่ขาพเจาเสร็จการศึกษาแลว ทั้งนี้ ไมวาการศึกษาจะสํ าเร็จหรือไม หรือขาพเจาถูก
เรียกตัวกลับตามขอ 7 ขาพเจาสัญญาวาขาพเจาจะรับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานตามที่ผูรับสัญญา
กํ าหนดใหและจะรับราชการหรือปฏิบัติงานอยูตออีกในหนวยงานนั้น และหรือหนวยงานอื่นที่ผูรับสัญญาเห็น
ชอบติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ขาพเจาไดรับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ หรือระยะเวลา
ทีข่าพเจาไดรับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการในระหวางศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ ทั้งนี้ 
สดุแตเวลาใดจะมากกวากัน

ระยะเวลาของการชดใชทุนตามสัญญานี้ เริ่มนับพรอมกับเวลาที่กลับมาปฏิบัติราชการตาม
สัญญาของขาราชการหรือพนักงานที่ไปศึกษา ณ ตางประเทศ ซ่ึงขาพเจาไดทํ าสัญญาไวกับมหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทรแลวเมื่อวันที่…………เดือน……………………………พ.ศ……………….

ขอ 9 ถาขาพเจาไมกลับประเทศไทยภายในเวลาที่ผูรับสัญญากํ าหนดก็ดี หรือไมยอมเขารับ
ราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานตามที่ผูรับสัญญากํ าหนดใหก็ดี หรือขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตาม
สญัญานี้ในประการหนึ่งประการใด จนผูรับสัญญาสั่งใหขาพเจากลับประเทศไทยก็ดี  ขาพเจายินยอมรับผิด  
ชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้นกับใชเงินสองเทาของจํ านวนทุนอุดหนุนดังกลาวใหเปนเบี้ย
ปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ถาขาพเจารบัราชการหรือปฏบิัติงานไมครบกํ าหนดเวลาตามทีก่ลาวไวในขอ 8 แหงสัญญานี้
หรือผูรับสัญญาสั่งใหขาพเจาออกจากงานหรือเลิกจางเน่ืองจากไมผานการประเมินงาน ขาพเจายินยอมรับผิด
ชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลว รวมทั้งเบี้ยปรับสองเทาของจํ านวนทุนอุดหนุน ใหแกผูรับสัญญา
ดวยทันที  โดยลดลงตามสวนจํ านวนเวลาที่ขาพเจารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใชไปบางแลว เวนแตในกรณี
ซ่ึงผูรบัสัญญาจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรใหขาพเจาพนความรับผิด

ถาการที่ขาพเจาไมเขารับราชการหรือปฏิบัติงาน หรือออกจากงานกอนครบกํ าหนดเวลา    
ดังกลาวในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวยและผูรับสัญญาไดพิจารณา
แลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมเหมาะสมที่จะรบัราชการหรือปฏบิัติงาน ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดดังกลาว
ในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตถาในระหวางเวลาสามปนับแตวันที่ผูรับสัญญากํ าหนดใหเขารับ  
ราชการหรือปฏิบัติงาน หรือวันที่ขาพเจาไดออกจากราชการหรือออกจากการปฏิบัติงาน ขาพเจาไปทํ างานใน
บรษิัท หางรานของเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนและประโยชนอยางอ่ืนสูงกวาเงิน
เดือนที่ขาพเจาไดรับจากสวนราชการ ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุนอุดหนุนและเบี้ยปรับตามที่กลาวในวรรค
แรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เวนแตในกรณีซ่ึงผูรับสัญญาจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็นวา มีเหตุอันสมควรให
ขาพเจาพนความรับผิด

ในกรณีที่ขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจนผูรับ
สัญญาสั่งใหขาพเจากลับประเทศไทยนั้น ถาขาพเจาไดเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานตามที่ผูรับ
สญัญาก ําหนดใหแลว ขาพเจาจึงไมตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรก เวนแตในกรณีที่ขาพเจาไมสํ าเร็จการศึกษา
เพราะเหตุเก่ียวกับการศึกษาหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงผูรับสัญญาเห็นวาจะตองชดใชทุนคืน ขาพเจายินยอมรับผิด  
ชดใชทุนอุดหนุนที่ผูรับผิดสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้นกับใชเงินอีกสองเทาของจํ านวนทุนอุดหนุนดังกลาวให
เปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที ทั้งนี้ถึงแมวาขาพเจาจะไดเขารบัราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานตาม
ที่ผูรับสัญญากํ าหนดไวแลวก็ตาม

ลงลายมือผูใหสัญญา..................................
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ขอ 10  เงนิทีจ่ะชดใชคืนและคาเสยีหายตามสญัญานี ้ขาพเจาจะช ําระใหแกผูรบัสญัญาทัง้หมด
ภายในก ําหนด 30 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากขาพเจาไมชํ าระใหภายในกํ าหนดหรือชํ าระ
ใหแตไมครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่
ยงัมไิดชํ าระในอัตรารอยละ 15 ตอป จนกวาจะชํ าระเสร็จอีกดวย

ขอ 11 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหทํ าการศึกษาเพิ่มเติมตอไปอีกภาย
หลงัจากทีส่ํ าเร็จการศึกษาตามโครงการที่กํ าหนดไวแลว ขาพเจายินยอมผูกพันและยินยอมใหใชสัญญานี้บังคับ
แกขาพเจาตอไปจนกวาขาพเจาจะสํ าเร็จการศึกษาที่ไดรับอนุญาตเพิ่มเติมนั้น

ขอ 12 ในกรณีที่ขาพเจามีพันธะตองชํ าระเงินแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ขาพเจายอมให   
ผูรบัสญัญาหกัเอาจากบ ําเหนจ็บ ํานาญ และหรอืเงนิอ่ืนใดทีข่าพเจาจะพงึไดรบัจากทางราชการ หรอืหนวยงานได

ขอ 13 เพือ่เปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและหลักทรัพย ซ่ึงผูรับสัญญาเห็นสมควรมาทํ าสัญญาคํ้ าประกันขาพเจาภายในเวลาที่ผูรับสัญญา
กํ าหนดและในกรณีที่ผู รับสัญญาเห็นสมควรที่จะใหขาพเจาเปลี่ยนผู ค้ํ าประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตาม          
ทุกประการ

ในกรณีที่ผูค้ํ าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกัน
ตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตองจัดใหมีผูค้ํ าประกันรายใหมภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ผูค้ํ าประกันเดิมตายหรือ
เปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ํ าประกันรายใหมจะตองค้ํ าประกันตามสัญญาคํ้ าประกันเดิมทุกประการ และหาก
ขาพเจาไมปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญา ซ่ึงผูรับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความสัญญาฉบับนี้ดีแลว  จึงไดลงนามสัญญานี้

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทํ าสัญญานี้

 ลงนาม.................................................ผูใหสัญญา
         (...............................................)
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         ทําที.่...................................................................... 

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

 
  รับสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาใน      

ตางประเทศ  ตามที่..........................................................................ใหไวขางตน 
 
 
 
     ลงนาม............................................................ผูรับสัญญา 
          (.....................................................................) 
                                  รองอธิการบดี....................................................................ผูรับมอบอํานาจ 
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสผูรับทุน

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

ขาพเจา…………………………………………………………………….…ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่………………………
หมูที่…………ตรอก/ซอย…………………………………………….ถนน………………………………………………………………………………………
ตํ าบล/แขวง………………………………………อํ าเภอ/เขต……………………….……………………จังหวัด…………………………………………
ขาพเจาไดทราบขอความในสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาใน      
ตางประเทศ ที่……………………………………………………………………………….ไดทํ าสัญญาไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
แลว ยินยอมใหนาย/นาง……………………………………………………………………………คูสมรสของขาพเจาเขาทํ าสัญญารับทุน
อุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร และขาพเจายินยอมรับผิดชอบรวมกับ นาย/นาง…………………………………………………………………………
ตามสัญญาที่ทํ าไวนั้น ทุกประการ

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

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

 ลงนาม……………………………………………………………พยาน
         (……………………………………………………………)
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สญัญาคํ้ าประกัน

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

ขาพเจา……………………………………………….นามสกุล………………………………………………อายุ……………….ป
ตัง้บานเรือนอยูบานเลขที่…………ตรอก/ซอย…………………………………………ถนน…………………………………………………………
ตํ าบล/แขวง……………………………………อํ าเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………………….
อาชีพ………………………………………………………ตํ าแหนง…………………………………………………………………ระดับ.……………………..
ขั้น…………………………บาท สังกัด………………………………………………………………กอง……………………………………………………………
กรม……………………………………………………………………………กระทรวง………………………………………………………………………………..
บตัรประจํ าตัวขาราชการ/พนักงาน/ประชาชน เลขที่………………………………………………วันออกบัตร………………………….
บัตรหมดอายุ……………………………………….คูสมรสชื่อ………………………………………………………………………………ขอทํ าสัญญา
ค้ํ าประกันใหไวแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังมีขอความตอไปนี้ คือ

ขอ 1 ตามที่……………………………………………………………….ไดทํ าสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามสัญญา    
ลงวันที่…………เดือน……………………………………พ.ศ………………… ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาว
โดยตลอดดีแลว จึงขอทํ าสัญญาคํ้ าประกันใหไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาถา………………………………………..
……………………………………กระทํ าผิดสัญญาดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ขาพเจายินยอมชํ าระหนี้
ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวทั้งสิ้นทุกประการใหแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทันที โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มจิ ําตองเรียกรองให……………………………………………………………………ชดใชเงินดังกลาว
นัน้กอนไมวากรณีใดๆ ทั้งนี้ โดยขาพเจาขอสละสิทธิของผูค้ํ าประกันตามที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 687, 688, 689 และ 690

ขอ 2 ในกรณทีี่……………………………………………………………………………ไดรบัอนุญาตจากมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร ใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แมการขยายเวลาศึกษาตอดังกลาวนั้น
จะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา หรือประเทศที่ไปศึกษาไปจากเดิม และแม
วาการขยายระยะเวลาอยูศึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตามให
ถือวาขาพเจาตกลงยินยอมรับเปนผูค้ํ าประกัน……………………………………………………………………..ตอไปอีกตลอด   
ระยะเวลาที่………………………………………………………………………….ไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอดังกลาวดวย และ
ถา…………………………………………………………………………กระทํ าผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหน่ึงขอใดดวยประการใดๆ 
ขาพเจายินยอมชํ าระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกมหาวิทยาลัย   
สงขลานครินทร โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มติองเรียกรองให………………………………………………………………..
ช ําระหนี้กอน และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกวาจะมีการชํ าระหนี้ครบเต็มจํ านวน

ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพย ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันทํ าใหทรัพยสินนี้เสื่อมคาเพื่อเปนหลักฐานในการคํ้ าประกันไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดังนี้

ลงลายมือชื่อผูค้ํ าประกัน.......................................

ติด
อากรแสตมป
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ที่ดิน
ก. โฉนดเลขที่……………………เนื้อที่.......ไร........งาน.........วา อยูที่ตํ าบล/แขวง....................

อํ าเภอ/เขต................……จงัหวัด.....................ราคาประมาณ.........................บาท
ข. โฉนดเลขที่……………………เนื้อที่........ไร........งาน........วา อยูที่ตํ าบล/แขวง.………………....

อํ าเภอ/เขต.................…….จังหวัด.....................ราคาประมาณ........................บาท

หลักทรัพยอ่ืนๆ
ก. ......................................................................................................................

..................................................................................................................................................
ข. ......................................................................................................................

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

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะไมจํ าหนายจายโอนและจะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ใน
ทรพัยสินของขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 แหงสัญญานี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคํ้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช
บังคับอยู

ขอ 5 ขาพเจาสัญญาวาหากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะผอนเวลาหรือผอนจํ านวนเงินใน
การชํ าระหนี้ตามสัญญาดังกลาวให……………………….……………………………..……ไมวากรณีใดๆ  โดยจะไดแจงหรือมิได
แจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํ านวนเงินในการชํ าระหนี้
นั้นดวยทุกครั้ง

ขอ 6 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ํ าประกันในระหวางที่…………………………………………………………..
ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญานี้

หนงัสอืสญัญาฉบับนี้ ขาพเจาไดอานทราบและเขาใจตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อตอหนาพยาน
เปนสํ าคัญ

 ลงนาม.................................................ผูค้ํ าประกัน
         (...............................................)

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

 ลงนาม.................................................พยาน
         (...............................................)
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ขาพเจา……………………………………………………………คูสมรสของ……………………………………………………….
ผูค้ํ าประกันไดทราบขอความในสัญญานี้แลว ยินยอมให…………………………………………………………………….ผูค้ํ าประกัน
ทํ าสัญญาฉบับนี้ได

 ลงนาม.................................................ผูยินยอม
         (...............................................)

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

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