ปิ ดอากร
แสตมป์
10 บาท

สัญญาคํา ประกัน
ผูร้ บั ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริ ญญา ..... (ในต่างประเทศ) ปี การศึกษา.....................
ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ทําที ……………………………………..
วันที .……เดือน ……...……. พ.ศ. .....….
ข้าพเจ้า…………………………..………………………… อายุ………….…ปี
อยูบ่ า้ นเลขที …….….….ตรอก/ซอย…..…………..……ถนน ……………..………………..….
ตําบล/แขวง…………..……...……….………….อําเภอ/เขต……….….………………………...
จังหวัด………………………………… อาชีพ….…………..…………..……………… .............
ตําแหน่ ง ……………………………ระดับ................................ สังกัด ..……….………………
ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข องรัฐ แนบท้ายสัญญานีขอทําสัญญาคํ-าประกันให้ไว้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัย/
สถาบัน....................................................................................ผูร้ บั มอบอํานาจจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึง ต่อไปนี-ในสัญญานี-จะเรียกว่า “ผูใ้ ห้ทุน” ดังมีขอ้ ความต่อไปนีข้อ 1 ตามที นาย/นางสาว ………………………..………………....…………
(ซึงต่ อไปนี-เรียกว่า ”ผู้รบั ทุน”) ได้ทําสัญญารับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ปี การศึกษา....………….…… เพือศึกษาวิชาในต่างประเทศ ตามสัญญาเลขที ……...……....
ลงวันที …...เดือน ………...……. พ.ศ. ……... กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นันข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาเป็ นอย่างดีแล้ว จึงทําสัญญาคํ-าประกันไว้ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาว่า ถ้าผู้รบั ทุนกระทําผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึง
ข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ด ี ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี-ตามข้อผูกพันทีระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว
ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่ต้อง
เรียกร้องให้ผรู้ บั ทุนชําระหนี-ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี-จนกว่าจะมีการชําระหนี-ครบ
เต็มจํานวน
ในกรณีทีผู้รบั ทุ น ได้ร บั อนุ ม ตั ิจากทางราชการให้ขยายเวลาศึก ษาด้ว ยทุ น
โครงการ ทุนส่วนตัว หรือทุนอืนใด แม้การขยายเวลาศึกษาต่อนัน- จะเป็ นการเปลีย นแปลง

-2สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาจากเดิม และไม่ว่าการขยายเวลานัน- สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบก็ตาม ให้ถอื ว่าข้าพเจ้า
ตกลงรับเป็ นผู้ค-ําประกันผู้รบั ทุนต่ อไปตลอดระยะเวลาทีผู้รบั ทุนได้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วย
ทุ น โครงการ ทุ น ส่ ว นตัว หรือ ทุ นอืน ใด และถ้ า ผู้ร บั ทุ น ผิด สัญ ญาดัง กล่ า วข้า งต้ น ไม่ ว่ า
ข้อหนึงข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้แก่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามความรับผิดชอบของผูร้ บั ทุนทีร ะบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้วนี-ทงั - สิน- ทุกประการ
ทันที โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามิจาํ ต้องเรียกร้องให้ผรู้ บั ทุนชําระหนี-ก่อนด้วย
ข้อ 2 ในกรณีทสี ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่อ นเวลา หรือ ผ่อ น
จํา นวนเงิน ในการชํา ระหนี- ใ ห้แ ก่ ผู้ร บั ทุน ไม่ว่า กรณีใ ด ๆ โดยจะได้แ จ้ง หรือ มิไ ด้แ จ้ง ให้
ข้าพเจ้าทราบก็ต าม ให้ถ ือ ว่าข้าพเจ้า ตกลงยิน ยอมด้ว ยในการผ่อ นเวลาหรือ ผ่อ นจํา นวน
เงิน ในการชําระหนี- นั น- ทุก ครัง- และข้า พเจ้า ยิน ยอมว่า การผ่อ นเวลาหรือ ผ่อ นจํา นวนเงิน
ในการชําระหนี-ดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุ ปลดเปลื-องความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซงึ เป็ นกรรมสิทธิ Dของข้าพเจ้าและปลอด
จากภาระผูกพันใดๆ อันทําให้ทรัพ ย์สนิ นี-เ สือมค่า เพือเป็ นหลักฐานในการคํ-าประกันไว้ต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนีทีด นิ
ก. โฉนดเลขที.................................หน้ าสํารวจ.......................................
ระวาง.............................เนื-อที. ......................ไร่......................งาน......................ตารางวา
อยู่ทตี ําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด...................................................ราคาประมาณ...............................................บาท
ข. โฉนดเลขที. .................................หน้าสํารวจ.......................................
ระวาง.............................เนื-อที. ......................ไร่.....................งาน......................ตารางวา
อยู่ทตี ําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด...................................................ราคาประมาณ..............................................บาท
หลักทรัพย์อนื ๆ
...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

-3ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ก่อหนี-สนิ หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สนิ ของข้าพเจ้า
ตามทีร ะบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาทีส ญ
ั ญาคํ-าประกันฉบับนี-ยงั คงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ-าประกันในระหว่างเวลาทีผู้รบั ทุนต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงือ นไขในสัญญารับทุนโครงการเพือศึกษาวิชาในต่างประเทศดังกล่าวตามข้อ 1
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดตามทีให้ไว้น-ีถูกต้องตามความจริงทุกประการ
และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี-ดแี ล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อ
หน้าพยาน
ลงชือ ………………………………………..ผูค้ -าํ ประกัน
(.………………………...………….)
ลงชือ ………………………………..คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(.………………………...………….)
ลงชือ ………………………………………..พยาน
(..……………………………..…….)
ลงชือ ……………………………………......พยาน
(…………………………………….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มคี ่สู มรส (เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะ
ทีท าํ สัญญานีลงชือ ………………………………………..ผูค้ -าํ ประกัน
(.………………………...………….)

