สัญญาเลขที่................./................
สัญญาการรับทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ
สัญญาทําที่ ......................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............
โดยที่ รัฐ บาลไดจัดสรรเงิ นงบประมาณจํานวนหนึ่ งสําหรั บ เป นเงิ นทุนรั ฐบาล ให แก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อจัดสงบุคคลไปศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหเกิดความรู
ความชํานาญงานและใหกลับมารับราชการเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติสืบไป สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามอบหมาย มีอํานาจในการจัดทําสัญญาการรับทุน และสัญญาค้ําประกันการรับทุนผูกพัน
กับผูไดรับทุนและผูค้ําประกัน และมอบอํานาจใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีอํานาจ
จัดการในเรื่องเงินคาใชจายในการเตรียมตัวกอนไปศึกษาวิชาในตางประเทศ คาเดินทาง คาเลาเรียน
คาฝกงาน คาดูงาน หรือคาใชจายอื่น ๆ ที่จะตองจายตามระเบียบขอบังคับที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึก ษา หรือ ก.พ. กํ าหนดใหแก ผูไดรับ การคัดเลือกเพื่อศึกษาวิช าในตางประเทศ ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาและดูแลจัดการศึกษา สําหรับผูไดรับการคัดเลือกใหเปนไปตามขอความที่ระบุไวใน
สัญญานี้
และโดยที่...............................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ......... อายุ................ป อยูบานเลขที่................
ตรอกหรือซอย........................................................ถนน..................................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................
บิดาชื่อ..............................................................มารดาชื่อ...................................................................
รับราชการ/ทํางานในสังกัด......................................................ตําแหนง...............................................
(ใชในกรณีที่ผูรับทุนเปนขาราชการ) เปนผูไดรับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศตามเจตจํานง
ดังกลาวขางตน
ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน...............................................................................ผูรับมอบอํานาจ ซึ่งตอไป
ในสัญญา จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ตามขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่.............................................เปนตนไป
ขอ 2 เพื่อประโยชนแหงสัญญานี้ ใหมีคําจํากัดความของถอยคําทีป่ รากฏในสัญญาไว
ดังตอไปนี้

-22.1 คําวา “ศึกษา” ใหหมายความรวมถึง การฝกอบรม ดูงาน ศึกษาวิจัย และ
อบรมวิจัย ตามโครงการที่กําหนด
2.2 คําวา “ผูรับสัญญา” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดวย
2.3 คําวา “ก.พ.” ใหหมายความรวมถึง คณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ
2.4 คําวา “รับราชการ” ใหหมายความรวมถึง การทํางานในมหาวิทยาลัยของ
รัฐในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย
2.5 คําวา “สวนราชการ” ใหหมายความรวมถึง มหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดวย
ขอ 3 ขาพเจาตกลงรับเงินคาใชจายในการเตรียมตัวกอนไปศึกษาวิชาในตางประเทศ
คาเดินทาง คาเลาเรียน คาฝกงาน คาดูงาน หรือคาใชจายอื่นๆ ที่จะตองจายตามระเบียบขอบังคับที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ก.พ. กําหนดจากสํานักงาน ก.พ. ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะ
เรียกวา “ทุนรัฐบาล” เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศ จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาที่
ก.พ.และผูรับสัญญากําหนด
ขอ 4 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ และในกรณีที่ ก.พ. และผูรับ
สัญญาจั ดใหข าพเจ าศึ กษาภาษาต า งประเทศเพิ่ ม เติม ในประเทศไทยก อ นเดิ น ทางไปศึ กษาวิ ช าใน
ตางประเทศ ขาพเจายินยอมเขาศึกษาและจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอยางดีที่สุด
ขอ 5 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ ขาพเจา
ยินยอมอยูในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยขาพเจาจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือ
คําสั่งของ ก.พ. และของผูรับสัญญาที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความ
ประพฤติ และหรือการใชจายเงินของนักเรียนในตางประเทศ ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันที่
ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยขาพเจาตกลงยินยอมถือวา
ระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่ง ของสัญญานี้ และขาพเจาจะเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามคําสั่งและคําตักเตือนของผูที่ ก.พ. มอบหมายใหควบคุมดูแล นักเรียนในตางประเทศดวย
ขอ 6 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนรัฐบาลตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิ์การรับทุน
รัฐบาลก็ดีหรือไมเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศตามที่ ก.พ. และผูรับสัญญากําหนดก็ดี หรือถา
ขาพเจาฝาฝนสัญญาขอ 4 หรือขอ 14 วรรคสอง จน ก.พ.และผูรับสัญญาสั่งงดใหทุน หรือบอกเลิก
สัญญาการรับทุนรัฐบาลแกขาพเจาก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชทุนรัฐบาลที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้น
กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุนรัฐบาล ดังกลาว ใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที
ข อ 7 ในระหว า งที่ ข า พเจ า รั บ ทุ น รั ฐ บาลศึ ก ษาวิ ช าในต า งประเทศตามสั ญ ญานี้
ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ.และผูรับ
สัญญากําหนด ขาพเจาจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตาม
โครงการศึกษานั้น เวนแตจะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของ ก.พ.และผูรับสัญญา
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ข อ 8 ถา ข า พเจ า ไม ป ระพฤติห รื อ ไมป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข อ 5 ข อ 7 ในประการหนึ่ ง
ประการใด ขาพเจายินยอมที่จะรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของ ก.พ.วาดวยการ
ควบคุมการศึกษาและความประพฤติของนักเรียนในตางประเทศ
ในกรณีที่ขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 7 โดยหลีกเลี่ยงไมเขาหรืออยู
ศึกษาในสถานศึกษาที่ ก.พ. และผูรับสัญญากําหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาประการ
หนึ่งประการใด ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุนรัฐบาลที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลวทั้งสิ้นกับใชเงินอีกสอง
เทาของจํานวนทุนรัฐบาล ดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที
ขอ 9 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้ หาก
ขาพเจาไดรับโทษใหกลับประเทศไทย หรือ ก.พ.และผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา ขาพเจาไมมีทางที่จะ
สําเร็จการศึกษา ภายในเวลากําหนด หรือมีเหตุอันไมสมควรจะใหขาพเจาคงอยูศึกษาตอไป ไมวาดวย
เหตุใด ๆ ก.พ. และผูรับสัญญามีอํานาจสั่งใหขาพเจายุติหรือเลิกการศึกษา และหรือสั่งใหขาพเจา
เดินทางกลับประเทศไทยได ในกรณีนี้ ก.พ.และผูรับสัญญาจะสั่งงดใหทุนรัฐบาลแกขาพเจาเสียตั้งแต
วันที่สั่งใหยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่ง วันใดถัดจากวันที่สั่งดังกลาวนั้นดวยก็ได
ขอ 10 เมื่อผูรับสัญญากําหนดใหขาพเจารับราชการในสวนราชการใด เมื่อใด โดยให
ไดรับเงินเดือนตามที่ ก.พ.กําหนดใหแลว ขาพเจาสัญญาวาขาพเจาจะเขารับราชการในสวนราชการ
ตามที่ผูรับสัญญากําหนดใหและ จะรับราชการอยูตอไปอีกในสวนราชการนั้น และหรือสวนราชการอื่นที่
ผูรับสัญญาเห็นชอบติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ขาพเจาไดรับทุนรัฐบาลตาม
สัญญานี้ หรือระยะเวลาที่ขาพเจาไดรับเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการในระหวางศึกษาวิชา
ในตางประเทศตามสัญญานี้ ทั้งนี้ สุดแตเวลาใดจะมากกวากัน
ขอ 11 ถาขาพเจาไมกลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ.และผูรับสัญญากําหนดก็ดี
หรือไม ยอมเขารับราชการในสวนราชการตามที่ผูรับสัญญากําหนดใหก็ดี หรือขาพเจาไมประพฤติ
หรือไมปฏิบัติตาม สัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ.และผูรับสัญญาสั่งใหขาพเจากลับประเทศ
ไทยก็ดี ขาพเจายินยอม รับผิดชดใชทุนรัฐบาลที่สํานักงาน ก.พ.ไดจายไปแลวทั้งสิ้นกับใชเงินสองเทา
ของจํานวนทุนรัฐบาลดังกลาวให เปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที
ถาขาพเจารับราชการไมครบกําหนดเวลาตามที่ กลาวในขอ 10 แหงสัญญานี้
ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุนรัฐบาลที่ผูรับสัญญาไดจายไปแลว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกลาวในวรรคแรก
ทันที โดยลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่ขาพเจารับราชการชดใชไปบางแลว เวนแตในกรณีซึ่งผูรับสัญญา
และกระทรวงการคลังจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรใหขาพเจาพนความรับผิด
ถาการที่ขาพเจาไมเขารับราชการ หรือออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลา
ดังกลาว ในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวย และผูรับสัญญาและ
กระทรวงการคลังไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมเหมาะสมที่จะเขารับราชการ ขาพเจาจึง
จะไมตองรับผิดดังกลาว ในวรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี แตถาในระหวางเวลาสามปนับแตวันที่
ผูรับสัญญากําหนดใหเขารับราชการหรือวันที่ขาพเจาไดออกจากราชการ ขาพเจาไปทํางานในบริษัท
หางรานของเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนและ
ประโยชนอยางอื่นสูงกวาเงินเดือนที่ขาพเจาไดรับจากสวนราชการ ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชทุน
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และกระทรวงการคลังจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็นวา มีเหตุอันสมควรใหขาพเจาพนความรับผิด
ในกรณี ที่ ข า พเจ า ไม ป ระพฤติ ห รื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานี้ ใ นประการหนึ่ ง
ประการใด จน ก.พ.และผูรับสัญญาสั่งใหขาพเจากลับประเทศไทยนั้น ถาขาพเจาไดเขารับราชการใน
สวนราชการตามที่ผูรับสัญญากําหนดใหแลว ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรก
ขอ 12 ในกรณีที่ขาพเจามีหนี้สินหรือความรับผิดตอบุคคลภายนอก ไมวาจะเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือไมก็ตาม ในระหวางที่ขาพเจารับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศตามสัญญานี้
หรือในระหวางที่ขาพเจาอยูในตางประเทศโดยตอเนื่องกับเวลาดังกลาว รวมทั้งระหวางที่ขาพเจา
เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อสํานักงาน ก.พ.พิจารณาเห็นเปนการจําเปนหรือสมควรที่จะออกเงินทด
รองจายเพื่อชําระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดแกบุคคลภายนอกแทนขาพเจา ขาพเจาตกลง
ยินยอมใหสํานักงาน ก.พ. ออกเงินทดรองจายเพื่อการดังกลาวไปกอนได แมจะมิไดแจงใหขาพเจา
ทราบลวงหนากอนก็ตาม และใหถือวาเงินจํานวนที่ผูรับสัญญา ไดออกทดรองจายไปแลวดังกลาวเปน
หนี้สินที่ขาพเจามีตอผูรับสัญญา ซึ่งขาพเจาจะชดใชใหแกผูรับสัญญาทันทีเมื่อไดรับแจงจากผูรับสัญญา
ขอ 13 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับเงินจากสํานักงาน ก.พ.เพื่อเปนคาใชจายในการใด ๆ
หรือสํ านักงาน ก.พ. ได ออกเงินทดรองจายเพื่อเปนคา ใชจายใด ๆ ของข าพเจาอันมิใ ชคาใช จายที่
สํานั กงาน ก.พ.จะตองจา ยเปนทุ นรัฐ บาลตามสัญญานี้ ขาพเจาตกลงยินยอมใหถือวาเงิ นจํานวนที่
ขาพเจาไดรับไปหรือที่สํานักงาน ก.พ.ไดออกทดรองจายไปแลวดังกลาว เปนหนี้สินที่ขาพเจามีตอผูรับ
สัญญาซึ่งขาพเจาจะชดใชใหแกผูรับสัญญาทันทีเมื่อไดรับแจงจากผูรับสัญญา
ขอ 14 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลที่
มีคุณสมบัติและหลักทรัพย ซึ่งผูรับสัญญาเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันขาพเจาภายในเวลาที่ผูรับ
สัญญากําหนดและในกรณีที่ผูรับสัญญาเห็นสมควรจะใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติ
ตามทุกประการ
ในกรณีผูค้ําประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวาง
อายุประกันตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ผูค้ํา
ประกันเดิมตายหรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมจะตองค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกัน
เดิมทุกประการ และหากขาพเจาไมปฏิบัติใหถือวาผิดสัญญา ซึ่งผูรับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
ทันที
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงนามในสัญญานี้
ลงนาม....................................................ผูใหสัญญา
(..................................................)
ลงนาม..................................................พยาน
(..................................................)
ลงนาม..................................................พยาน
(..................................................)

-5ทําที่...........................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...........
รับสัญญาการรับทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อศึกษาวิชาใน
ตางประเทศ ตามที่ ................................................................................ใหไวขางตน

ลงนาม.............................................ผูรับสัญญา
(............................................)
อธิการบดี/สถาบัน

………………………………..ผูรับมอบอํานาจ

หนังสือใหความยินยอม
เขียนที่........................................
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ........
ขาพเจา.................................................................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่.............
หมูที่........ตรอก/ซอย..................................................ถนน.................................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................. ..............จังหวัด.........................................
ขาพเจาไดทราบขอความในสัญญาการรับทุนรัฐบาลที.่ .........................................................................
ไดทําสัญญาไวตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน ................................
...................................................................ที่ไดรับมอบอํานาจตามสัญญา เลขที่..........ลงวันที่..........
เดือน.........................พ.ศ. .......... แลวยินยอมให นาย/นาง................................................................
คูสมรสของขาพเจา เขาทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพือ่ ศึกษา
วิชา ณ สถาบันการศึกษาตางประเทศ ผูกพันกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย/
สถาบัน...................................................................................................................ที่ไดรับมอบอํานาจ
และขาพเจายินยอมรับผิดชอบรวมกับ นาย/นาง..................................................................................
ตามสัญญาทีท่ ําไวนั้นทุกประการ
(ลงนาม)................................................ผูใหความยินยอม
(..............................................)
(ลงนาม)................................................พยาน
(.............................................)
(ลงนาม)................................................พยาน
(.............................................)

หมายเหตุ

การกรอกขอความในหนังสือใหความยินยอมนี้ ถามีรอยแก ลบ ตก เติม ขอใหผูทํา
หนังสือยินยอม ลงชื่อกํากับไวทุกแหงดวย

ตามที่ขาพเจาไดแสดงความประสงคที่จะเปนผูค้ําประกันใหแก.....................................
...........................................เพื่อศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ นั้น
ข า พเจ า ขอเรี ย นยื น ยัน ว า ข า พเจ า เป น ผู ไม มี พั น ธะผู ก พั น อยู ต ามสั ญ ญาค้ํ า ประกั น
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ รายอื่น และขาพเจา
ไดรับคําแนะนําชี้แจงจากเจาหนาที่โดยละเอียดแลววา การที่ขาพเจาเปนผูค้ําประกันดังกลาว ขาพเจา
ตองรับผิดชอบในการชดใชหนี้และมีภาระรับผิดชอบตามสัญญาอะไรบาง อยางไรก็ตามขาพเจาก็พรอม
ที่จะเปนผูค้ําประกัน และรับผิดชอบตอภาระที่เกิดขึ้นในฐานะผูค้ําประกัน และรับผิดชอบตอภาระที่
เกิดขึ้นในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญา
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ และโปรดจัดใหขาพเจาไดทําสัญญาค้ําประกันตอไปดวย
จักขอบคุณยิ่ง

(ลงนาม)......................................................
(...................................................)
ผูค้ําประกัน
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .......

เขียนที่................................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ...........
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดวยขาพเจา....................................................... ......มีความประสงคจะขอทําสัญญา
ค้ําประกันนักเรียนทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ตามความตองการของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน............................ ...................................................................................เพื่อ
ศึกษา ณ ประเทศ...................................................จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังตอไปนี้
1. นักเรียน
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................สัญชาติ........................
เกิดวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.............. อายุ..............................ป
คูสมรสชื่อ.....................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.............หมู.........ตรอก/ซอย............................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ............................................................................ระดับ.............
ตําแหนง..................................................สังกัดกรม.....................................................
..................................................................................................................................
ชื่อบิดา..............................................................................สัญชาติ..............................
□ มีชีวิตอยู
□ ถึงแกกรรมแลว
ชื่อมารดา..........................................................................สัญชาติ...............................
□ มีชีวิตอยู
□ ถึงแกกรรมแลว
โทรศัพท ที่บาน.................................................ที่ทํางาน.............................................

ฐานะของนักเรียน
□ บรรลุนิติภาวะแลว
□ ผูเยาวมีหนังสือยินยอม
จากผูแทนโดยชอบธรรม
□ มีหนังสือยินยอมจาก
คูสมรส

บัตรประจําตัว………………
เลขที่..................................
อําเภอ/ตําแหนง...................
จังหวัด/สังกัด......................
หมดอายุ.............................

2. ผูค้ําประกัน
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................สัญชาติ........................
เกิดวันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.............. อายุ..............................ป
คูสมรสชื่อ.....................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.............หมู.........ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด................................................
ที่อยูที่ตองการใหติดตอ (กรณีแตกตางจากทะเบียนบาน) เลขที่..................................
ตรอก/ซอย..............................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง
......................................อําเภอ/เขต จังหวัด.............................................................
อาชีพ.......................................สถานที่ทํางาน............................................................
ปจจุบันเปนขาราชการ.....................................................................ระดับ...................
ตําแหนง...........................................................สังกัด/กรม..........................................
กระทรวง/ทบวง.......................................................โทรศัพท ที่บาน...........................
ที่ทํางาน.................................เกี่ยวของกับนักเรียน โดยเปน.......................................

3. หลักทรัพยค้ําประกัน

ฐานะของผูค้ําประกัน
□ โสด
□ หมาย
□ มีหนังสือยินยอมจาก
คูสมรส

บัตรประจําตัว......................
เลขที่..................................
อําเภอ/ตําแหนง...................
จังหวัด/สังกัด.......................
หมดอายุ..............................

3 หลักทรัพยค้ําประกัน
ที่ดิน
ก. โฉนด / นส.3 เลขที่....................หนาสํารวจ......................ระวาง............................
เนื้อที่................ไร...................งาน.......................ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด............................................................
ราคารวมสิ่งปลูกสราง (ถามี)...........................บาท (..........................................................................)
(ตัวเลข)
(ตัวหนังสือ)
ข. โฉนด / นส.3 เลขที่.......................หนาสํารวจ......................ระวาง ......................
เนื้อที่.....................ไร.................งาน...................ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ / เขต...................................................จังหวัด........................................................................
หลักทรัพยอื่น ๆ
นอกจากที่ดิน มี................................................................................................................. .
รวมมูลคาประมาณ.......................................บาท (.........................................................................)
(ตัวเลข)
(ตัวหนังสือ)
ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดตามที่ใหไวนี้ถูกตองตามความจริงทุกประการ และ
ขาพเจายินยอมปฏิบัตติ ามขอบังคับและระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ออกใช
แลว หรือที่จะออกตอไปภายหนาอันเกี่ยวกับขอปฏิบตั ิสําหรับผูค้ําประกันนักเรียนผูไดรับทุนรัฐบาล
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ทุกกรณีดวย
อนึ่ง หากขาพเจายายถิ่นที่อยูจากที่ใหไว ขาพเจาจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบโดยดวน หรือในเวลาไมเกิน 30 วัน นับจากวันยาย และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเนื้อทีห่ รือสิทธิใด ๆ ในที่ดินหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักทรัพยทขี่ า พเจานํามาแสดงใน
วันทําสัญญากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นภายหนา ขาพเจาก็จะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเวลาดังกลาวเชนเดียวกัน
ขอแสดงความนับถือ
ไดตรวจสอบที่อยูของผูนี้
ตรงตราสําเนาทะเบียนบานแลว
..............................................
ผูทําสัญญา
............../................./................
สัญญานักเรียน............../............../............
สัญญาค้ําประกัน............/............./............
.................................
ผูทําสัญญา
............./............../............

(ลงชื่อ)..............................................ผูค้ําประกัน
(............................................)

สัญญาเรียบรอยแลว
..................................................เจาหนาที่ที่ทําสัญญา
.................................................หัวหนางาน
.................................................หัวหนาฝาย
สัญญาเลขที่................/..................

สัญญาเลขที่..................
สัญญาค้ําประกัน
ทําที…่ ……………………………….........…
วันที…่ ….....…เดือน………………………….….พ.ศ…………..
ขาพเจา ……………..……………………………………..………....อายุ…..………….ป
อยูบานเลขที…
่ …….ตรอกหรือซอย……………...............……………ถนน…………………………...….
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต………………………..…จังหวัด…………………..….
อาชีพ……………………………………………คูสมรสชื่อ.........…………………………………..……….
ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน..........
……………………………………………....ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา ”ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้คอื
ขอ 1 ตามที่ …………………………………………….………ไดทําสัญญารับทุนรัฐบาล
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อศึกษาวิชาในตางประเทศใหไวแกผูรับสัญญา โดยหนังสือ
สัญญาเลขที.่ .................ลงวันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ. ............นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความ
ในสัญญาดังกลาวนี้แลว จึงทําสัญญาค้ําประกันไวตอผูรับสัญญาวา ถา…………….…………………..
ผิดสัญญาดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใด ดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกผูรับสัญญา
ตามความรับผิดชอบของ ………………………….........…………..ที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ทั้งสิ้นทุก
ประการทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองให………….………………………………..ชําระหนี้กอน
ในกรณีที่ …………….......…………………..ไดรับอนุมัติจากทางราชการขยายเวลาอยู
ศึกษาตอดวยทุนรัฐบาล แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ
การศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศที่ศกึ ษาไปจากเดิม และไมวาการขยายเวลาอยูศึกษาตอนัน้ ผูรับ
สัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกัน...............
………………………….…………ตอไป ตลอดระยะเวลาที่………………………………... ไดขยายเวลา
อยูศึกษาตอดวยทุนรัฐบาล และถา .......................................................................................ผิดสัญญา
ดังกลาวขางตน ไมวาขอใดดวยประการใด ๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินแกผูรับสัญญาตามความ
รับผิดชอบของ………………………………................ที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวแลวนี้ทั้งสิ้นทุกประการ
ทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองให ................... ..............................................ชําระหนี้กอนดวย

-2ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินชําระหนี้ใหแก………………
………………………….............…..... ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม
ใหถือวาขาพเจาตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นทุกครั้ง และ
ยินยอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับ
ผิดของขาพเจา
ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอดจากภาระ
ผูกพันใด ๆ อันทําใหทรัพยสินนี้เสื่อมคา เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอผูรับสัญญาดังนี้
ที่ดิน
ก. โฉนดเลขที่………………หนาสํารวจ…………………………ระวาง………………..
เนื้อที่………...ไร…….……..งาน………..……ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง……………………………….
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด………………………………………………
ราคาประมาณ…………………………………….บาท
ข. โฉนดเลขที่…………………..หนาสํารวจ…………………….ระวาง……………….…
เนื้อที่………...ไร…….……..งาน………..……ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง……………………………….
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด.................................................................
ราคาประมาณ…………………………………….บาท
ค.หลักทรัพยอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ขาพเจาสัญญาวา จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของขาพเจา
ตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาทีส่ ญ
ั ญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู
5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่………………………………..
ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อ
ศึกษาวิชาในตางประเทศดังกลาว
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดแี ลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ…………………………………….….…….…………..ผูค้ําประกัน
(………………….…………….……..)
ลงชื่อ………………………………………………..………..พยาน
(……………………………..………..)
ลงชื่อ…………………………………………………………..พยาน
(………………………………….…..)

-3ขาพเจา……………………………….คูสมรสของ………………………………………
ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันแลว ยินยอมให………………………………………….ทําสัญญา
ค้ําประกันฉบับนี้ได
ลงชื่อ……………………………………………………….ผูยินยอม
(……………………………….…….)
ลงชื่อ………………………………………………………..พยาน
(………………………....…………..)
ลงชื่อ………………………………………………………...พยาน
(……………………………………..)

