
                         สัญญารับทุนการศึกษา ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………….เกิดเมื่อวันที่……เดือน……………พ.ศ.............. 
อายุ………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่……หมู่...........ซอย.....………..………ถนน……………………..
ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………………
บิดาชื่อ…………………………………….……...มารดาชื่อ…………...………………….………………
ข้าพเจ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม ระดับ…………สาขาวิชา……...……………………….
ณ สถานศึกษา.…………………………………………..…………………………..มีก าหนด…………ปี  
นับตั้งแต่วันที่…….....เดือน.............…………พ.ศ…………ขอท าสัญญาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยมีข้อความดังนี้ 

 ข้อ  1  ข้าพเจ้าตกลงรับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรม ระดับ.……………........สาขา..........………………..…………………..….….
ณ มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา..............……………………………………………จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาวิชาหรือฝึกอบรม ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้ว 

 ข้อ  2  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ใน
ความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสถานศึกษาหรือสถานที่ที่ฝึกอบรมที่ข้าพเจ้า
ศึกษาหรือฝึกอบรม โดยข้าพเจ้าจะเชื่อฟังประพฤติและปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และ
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรมที่ข้าพเจ้าศึกษา
หรือ ฝึกอบรมอยู่โดยเคร่งครัด ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปภายหน้าด้วย โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  ประกาศ และอ่ืน ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยบังคับใช้ดังกล่าว เป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้

 ข้อ  3  ข้าพเจ้าจะอุตสาหะตั้งใจและเพียรพยายามเล่าเรียนหรือฝึกอบรมอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชา
หรือฝึกอบรมตามที่ได้รับทุนให้เสร็จหรือส าเร็จโดยเร็วที่สุด ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ  
หรือเลิก การศึกษาหรือฝึกอบรมก่อนเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาวิชาหรือฝึกอบรมที่ได้รับทุนนั้น เว้นแต่จะ
ยุติหรือเลิกการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
จะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมเป็นเนืองนิจ จะประพฤติตนให้สุภาพเรียบร้อย 
 
ลงชื่อผู้รับทุน................................................                  / ส าหรับ ... 

สัญญาเลขที่............../................ 
สญ.กบค.ทุน 1พนม. 

ปิดอากร
แสตมป์ 
1 บาท 
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 ส าหรับกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย  หรือกรณีอ่ืนใด  ข้าพเจ้าจะยื่นใบลาขออนุญาตต่ อ
สถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรม และในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 วัน ข้าพเจ้าจะรายงานให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทราบทันที 

 ข้อ  4  ข้าพเจ้าจะไม่ลาออกจากสถานศึกษาหรือสถานที่ฝึกอบรม ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาหรือฝึกอบรม
ก่อนเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมโดยมิได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัยเสียก่อน และจะรายงานผลการศึกษาหรือฝึกอบรมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยทราบทุกภาคเรียนและจะมอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เมื่อส าเร็จการศึกษา หรือรายงานผลการ
ฝึกอบรมเมื่อเสร็จจากการฝึกอบรม 

 ข้อ  5  ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 2 ข้อ 3  หรือ ข้อ 4 ในประการหนึ่ง   
ประการใด หรือเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันไม่สมควร        
ให้ข้าพเจ้าอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยยุติการศึกษาหรือฝึกอบรม และพ้นจากการรับทุนได้ทันที 

 ข้อ  6  ข้าพเจ้าจะรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใน 15 (สิบห้า) วัน 
นับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา หรือวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือต้องยุติการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา หรือ ภายใน 3 (สาม) วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกอบรม หรือยุติการฝึกอบรมก่อนก าหนด
ระยะเวลาของหลังสูตร ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

 ข้อ 7  เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จจากการศึกษาหรือเสร็จจากการฝึกอบรมแล้ว ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทันที และข้าพเจ้าจะปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 (สอง) เท่า ของเวลาที่ข้าพเจ้ารับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมตาม   
สัญญานี ้

 ข้อ  8  ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยดังต่อไปนี้ 

ก. ถ้าข้าพเจ้าไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้คืนซึ่งเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในระหว่างที่ศึกษาต่อหรือฝึกอบรมตามสัญญานี้กับเบี้ยปรับอีกสองเท่าของ
จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

ข. ในกรณีที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวใน
ข้อ 7 ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามข้อ 8 ก. จะลดลงตามส่วนของเวลาที่ข้าพเจ้า
กลับเข้าปฏิบัตริาชการหรือปฏิบัติงานใช้ไปบ้างแล้ว 
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ข้อ  9  เงินที่ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจะช าระให้ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หากข้าพเจ้าไม่ช าระภายในก าหนด
หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือไม่       
ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ  15  ต่อปีด้วย 

 ข้อ  10  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม ถ้าข้าพเจ้าต้องยุติการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมตามสัญญา ข้อ 5  หรือศึกษาไม่ส าเร็จหรือฝึกอบรมไม่เสร็จด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นจ านวนเงินเท่ากับเงินทุนที่
ข้าพเจ้าได้รับไปทั้งหมด และข้าพเจ้าจะปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อชดใช้ทุนต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) เท่า ของระยะเวลาที่ข้าพเจ้า
ได้รับทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมระหว่างไปศึกษาต่อหรือไปฝึกอบรมตามสัญญานี้ หากปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับตาม ข้อ 8 ก. ลดลง
ตามส่วนของเวลาที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใช้ไปบ้างแล้ว 

 ข้อ  11  ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อ 8 ก็ดี หรือในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานตามที่กล่าวในข้อ 7 ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดวินัยจนถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการหรือการปฏิบัติงานก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย พร้อมเบี้ยปรับอีกเป็นจ านวนเงิน 2 (สอง) เท่า ของเงินทุนที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย หรือลดลงตามส่วนพร้อมทั้งดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ช าระเงินภายในก าหนดหรือช าระแต่
ไม่ครบเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 8 และ ข้อ 9 

 ข้อ  12  ข้าพเจ้าจะศึกษาหรือฝึกอบรมให้เสร็จหรือส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม หากปกรากฎว่าข้าพเจ้ารายงานตัวขอกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม หรือก่อนเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม หรือได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาหรือฝึกอบรมออกไปอีกจนกว่าจะเสร็จหรือส าเร็จ
การศึกษาหรือฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือทุนในส่วนที่
เหลือด้วยตนเองจนกว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมทุกกรณี  

 ข้อ  13  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหักเงินบ าเหน็จบ านาญหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

 ข้อ  14   ถ้าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องร้องเรียกเงิน            
ที่ค้างช าระได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
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 ข้อ  15  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าได้จัดให้  
1.  (นาย/นาง/นางสาว).....…………………………………..………..อายุ……………..ปี           

อยู่บ้านเลขที่…………..หมู่ที่................................ตรอก/ซอย………………………….……………..….
ถนน……………………………………………….ต าบล/แขวง….……………………………………..
อ าเภอ/เขต……………………….………จังหวัด…………………………..…….. 

2.  (นาย/นาง/นางสาว).....……………………………….…….……..อายุ……….…..ปี 
อยู่บ้านเลขที่…………..หมู่ที่................................ตรอก/ซอย………………………….……………..….
ถนน……………………………………………….ต าบล/แขวง….……………………………………..
อ าเภอ/เขต……………………….………จังหวัด…………………………..…….. 

3.  (นาย/นาง/นางสาว).....……………………………….…….……..อายุ……….…..ปี 
อยู่บ้านเลขที่…………..หมู่ที่................................ตรอก/ซอย………………………….……………..….
ถนน……………………………………………….ต าบล/แขวง….……………………………………..
อ าเภอ/เขต……………………….………จังหวัด…………………………..…….. 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและรับผิดชอบตามสัญญานี้ด้วยแล้ว 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็น 3 (สาม) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ      
ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ รับทุน
ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้ให้ทุนยึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 

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

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

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

 (ลงชื่อ)………………………………………..พยาน 
                                          ( ………………………………………) 
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 ข้าพเจ้า……………………………………………..คู่สมรสของ………………………………… 
ยินยอมให้…………………………………………………………………………….ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

                                (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ให้การยินยอม 
                                            ( ………………………………………)              

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
                                    (ลงชื่อ)…………..…………………………..ผู้รับทุน 
                                                     ( ………………………………………) 



สัญญาค ้าประกัน 

 

      ท ำที่………………………………………………………………………………….………….………… 
      วันที่………………เดือน………………………….……………พ.ศ. …………..…………… 

ข้ำพเจ้ำชื่อ…………………………………………….....……………………………………………...…………………………อำยุ……………………………ป ี
อำชีพ………………………………….…………ต ำแหน่ง. ………………………………………………..….….……สังกัด………………………………………………………..……………    
ตั้งบ้ำนเรือนอยู่เลขที่…………….หมู่ที่...………………ซอย…………...……………………………………ถนน…………………………………………………………………

ต ำบล……………………..…………………..…………อ ำเภอ………………………………………….……….…………จังหวัด……………………………………….……………..…………

คู่สมรสชื่อ…………………………………..………………………………………………………………….…...…………………….…………ขอท ำสัญญำค้ ำประกันให้ไว้
แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดังมีข้อควำมต่อไปนี้คือ 

  ข้อ 1 ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………………………………………ได้รับอนุมัติ
จำกมหำวิทยำลัย ให้ไปศึกษำหรือฝึกอบรม ณ มหำวิทยำลัย/สถำบัน…………………………………….……………………………….………..

และได้ท ำสัญญำรับทุนกำรศึกษำ ฝึกอบรม ไว้ต่อมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ตำมสัญญำ
ฉบับลงวันที่……..………………เดือน………………………………………………พ.ศ. …………………………….  นั้น ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจ
ข้อควำมในสัญญำดังกล่ำวดีโดยตลอดแล้ว  จึงขอท ำสัญญำค้ ำประกันไว้ต่อมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี        
รำชมงคลศรีวิชัย ว่ำถ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………………กระท ำผิด
สัญญำดังกล่ำวไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญำดังกล่ำวนั้นทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยทันที โดยมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย มิจ ำต้องเรียกร้องให้(นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………….………

ช ำระหนี้ก่อน และข้ำพเจ้ำจะรับผิดชอบตำมสัญญำนี้ ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้ครบเต็มจ ำนวน  

  ในกรณีที่ (นำย/นำง/นำงสำว).………………………………………………………………….………………………………………………………

ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยให้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตำม แม้กำร
ขยำยเวลำอยู่ศึกษำ หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หรือประเทศที่ศึกษำไปจำกเดิม และแม้ว่ำกำรขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือฝึกอบรมต่อนั้นมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบก็ตำม ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ    ตกลงรับเป็นผู้
ค้ ำประกัน (นำย/นำง/นำงสำว) .………………………………………………………………………….………ต่อไปอีกตลอดช่วงระยะเวลำที่ 
(นำย/นำง/นำงสำว).....................................…….…………………………………………………………ได้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือฝึกอบรมต่อ
ดังกล่ำวด้วยและถ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………….…………………………………………………………กระท ำผิดสัญญำดังกล่ำว
ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ด้วยประกำรใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำดังกล่ำวนั้น
ทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยทันที โดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี        
รำชมงคลศรีวิชัย มิจ ำต้องเรียกร้องให้ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………..…..……………………………………………………………… 

ช ำระหนี้ก่อน และข้ำพเจ้ำจะรับผิดตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้ครบเต็มจ ำนวน  
 

ลงชื่อผู้ค้ ำประกัน...................................................................                       / ข้อ 2 ... 

สญ.กบค. ทุน 1 พนม. 
 

ปิดอำกร
แสตมป์ 
10 บำท 
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  ข้อ 2  ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยผ่อนเวลำหรือผ่อน
จ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำดังกล่ำวให้แก่ (นำย/นำง/นำงสำว)…………...……………….……………………………….………… 
โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบก็ตำม ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนเวลำหรือ
ผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้นั้นด้วยทุกคร้ัง และข้ำพเจ้ำยอมมิให้เอำกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงิน
ในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำวเป็นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำจะรับผิดในฐำนะ        
ผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้ครบเต็มจ ำนวน          

  ข้อ 3  ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำ และปลอดจำกภำระ
ผูกพันใด ๆ อันท ำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่ำ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรค้ ำประกัน กำรผิดนัดช ำระหนี้ไว้ต่อ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีกำรจดจ ำนองต่อเจ้ำพนักงำน ดังนี้  
   

ที่ดิน 
  ก.  โฉนดเลขที่…………………………………….…หน้ำส ำรวจ…………………………………………..…….…ระวำง……………………… 

เน้ือที่…………………………………ไร่ ……………………งำน ………………………….…วำ อยู่ที่ต ำบล/แขวง……………….………………………….………………….… 
อ ำเภอ/เขต……………………………….………………….…จังหวัด…………………………………………………….…รำคำประมำณ……………………….…………บำท 

  ข.  โฉนดเลขที่…………………………………….…หน้ำส ำรวจ……………………………………………….…ระวำง…………………………

เน้ือที่…………………………….…ไร่ ………………….… งำน ………………………….…วำ อยู่ที่ต ำบล/แขวง…………………….…………………….………………….… 
อ ำเภอ/เขต……………………………….……………….…จังหวัด…………………………………………………….…รำคำประมำณ………………………………….…บำท 
 

  หลักทรัพย์อื่น ๆ  
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

  ข้อ 4  ข้ำพเจ้ำจะไม่จ ำหน่ำย โอน ก่อหนี้สิ้น หรือภำระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของ
ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3  ตลอดระยะเวลำที่สัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่      
จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
  ข้อ 5  ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันในระหว่ำงเวลำที่ (นำย/นำง/นำงสำว)………………… 

…………………………………………………………………………………………ต้องรับผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขในสัญญำรับทุนไปศึกษำ   
ฝึกอบรม ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำดังกล่ำว 
 

            

ลงชื่อผู้ค้ ำประกัน.............................................................                              /สัญญำ... 
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  สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น 3 (สำม) ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจใน
ข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ดทีุกประกำรแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) 
ฉบับ ผู้ให้ทุนยึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 
 

     (ลงชื่อ) …………………………..........................................................................ผู้ค้ ำประกัน 

               (…………………..…..................................................................................) 
     

     (ลงชื่อ) …………………………...........................................................................พยำน 

               (…………………..…..................................................................................) 
      

(ลงชื่อ) …………………………..........................................................................พยำน 

               (…………………..…..................................................................................) 
 

 ข้ำพเจ้ำ…………………..…....................................................................................คู่สมรสของ…………………..….............................................................................................. 

ผู้ค้ ำประกันได้ทรำบข้อควำมในสัญญำค้ ำประกันแล้ว  ยินยอมให้…..…....................................................................................................................... 
ท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ได้  
 

     (ลงชื่อ) …………………………...........................................................................คู่สมรสยินยอม 

               (…………………..…..................................................................................) 
 

     (ลงชื่อ) …………………………...........................................................................พยำน 

               (…………………..…..................................................................................) 
 

     (ลงชื่อ) …………………………...........................................................................พยำน 

               (…………………..…..................................................................................) 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตำย / หย่ำ) ในขณะที่ท ำสัญญำนี้ 
 

     (ลงชื่อ) …………………………...........................................................................ผู้ค้ ำประกัน 

               (…………………..…..................................................................................) 
 




