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โครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข
สัญญารับทุนการศึกษา
ประจําปี การศึกษา.........................
สัญญาทําที............................................
วันที................เดือน............................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล..............................................
เชือชาติ.................สัญชาติ.......................ศาสนา...................... เกิดวันที.........เดือน.....................พ.ศ............
ทีตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................
ปจั จุบนั อายุ.................ปี เลขทีบัตรประชาชน.................................................................................................
ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที..............................................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................... โทรศัพท์......................................
บิดาชือ.........................................................................นามสกุล.....................................................................
เชือชาติ..................สัญชาติ.........................ศาสนา...........................อาชีพ.....................................................
ตําแหน่ง...................................................สถานทีปฏิบตั งิ าน...........................................................................
โทรศัพท์.......................................ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที..............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................................หมูท่ ............ตํ
ี
าบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์.................................................................................
มารดาชือ.........................................................................นามสกุล..................................................................
เชือชาติ..................สัญชาติ.........................ศาสนา...........................อาชีพ.....................................................
ตําแหน่ง...................................................สถานทีปฏิบตั งิ าน...........................................................................
โทรศัพท์.......................................ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที..............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................................หมูท่ ............ตํ
ี
าบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด..............................................................โทรศัพท์.................................................................................
...........................................................ลงชือผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุน)
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ข้า พเจ้า ตกลงรับ เงิน เพือเป็ น ทุน การศึกษา จากโครงการทุน การศึกษาด้า นสาธารณสุข ภายใต้โ ครงการ
พระเมตตาสมเด็จย่า เพือศึกษาในหลักสูตร................................................................................................
สังกัดสถานศึกษา ..............ในสถาบันพระบรมราชชนก................มีกาํ หนด ............ ปี ตังแต่ปีการศึกษา
พ.ศ. ......................... ถึง พ.ศ. .......................... จึง ขอทํา สัญ ญาให้ไ ว้ต่ อ โครงการทุ น การศึก ษา
ด้านสาธารณสุข ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รบั สัญญา” มีขอ้ ความดังต่อไปนี
ข้อที$ 1 การปฏิ บตั ิ ตนในการศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะอุตสาหะและเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างเต็มความสามารถจะไม่ละเลยเพิกเฉย ทอดทิง
หน้ าที ทีได้รบั มอบหมาย และจะไม่ยุตหิ รือเลิกการศึกษาด้วยประการใดๆ โดยมิได้รบั อนุ ญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูร้ บั สัญญา
(ข) ข้าพเจ้าจะไม่เปลียนสถานศึกษาหรือหลักสูตรทีศึกษาโดยมิได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
ผูร้ บั สัญญา
(ค) ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษานันๆ โดยจะปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังของสถานศึกษา
ข้อ 2 การประพฤติ ในระหว่างกําลังศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็ นคนสุภาพเรียบร้อย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมไทย
(ข) ข้าพเจ้าจะไม่เทียวเตร่เป็ นอาจิณ จะไม่ฟ้ ุงเฟ้อ และจะไม่ใช้จ่ายสุรยุ่ สุร่าย จะไม่ก่อหนี ไม่เล่นการ
พนัน ไม่เสพสุรา หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่ทําการใดๆ อันเป็ นทางนํ ามาซึงความเสือมเสีย
ชือเสียงแก่ตนเองและสถานศึกษา
(ค) ข้าพเจ้าจะไม่กระทําการใดๆ ซึงได้ชอว่
ื าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั เช่น หมกมุ่นมัวเมากับเพศตรงข้าม
ในทางชู้ส าว กระทํา หรือยอมให้ผู้อนกระทํ
ื
า การใดๆ อัน จะก่อให้เ กิด ความเสีย หายแก่ต นเอง
ครอบครัว และสถานศึกษา
(ง) ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสังสถานศึกษาหรืออาจารย์ ซึงได้กําหนดไว้แล้ว
ในสัญญานี หรือจะกําหนดขึนต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
ข้อ 3 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษา
(ก) ข้าพเจ้าจะชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างๆ ตามทีสถานศึกษากําหนด
(ข) ถ้าข้าพเจ้าต้องเรียนซําชันไม่ว่ากรณีใดนอกจากเหตุสุด วิสยั ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา และจะไม่ขอรับเงินอุดหนุนใดๆ จากโครงการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ตลอดปี ที
ต้องเรียนชําชัน
...........................................................ลงชือผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุน)
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ข้อ 4 การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
(ก) ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว หากข้าพเจ้าได้ไปปฏิบตั งิ านในท้องถิน
ทุรกันดาร เป็นเวลาเท่ากับเวลาทีได้รบั ทุนเพือการศึกษา ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ชําระคืนเงินทุน
เพือการศึกษาทังหมดแล้ว
(ข) หากพ้นกําหนด 3 ปี ตามข้อ (ก) แล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปปฏิบตั งิ านในท้องถินทุรกันดาร
ข้าพเจ้า ยินยอมชดใช้เงินคืนเต็มตามจํานวนทีได้รบั โดยข้าพเจ้าสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะชําระ
คืนเงินทุนทังหมด ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยแบ่งผ่อนชําระเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
(ค) ในระหว่างทีรับเงินทุนการศึกษานี ข้าพเจ้าจะไม่รบั ทุนอืนๆ ใดอีก
ข้อ 5 การบังคับให้ชดใช้เงิ นเมื$อผิดสัญญา
(ก) ในระหว่างการศึกษา ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากสถานศึกษา เนืองจากต้องลาออก หรือถูกออก
หรือ ถูกให้ออกด้วยประการใด นอกจากเหตุสุดวิสยั หรือตาย ข้าพเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โครงการ ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข เต็มตามจํานวนทีได้รบั ทุนไปทังหมด ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันทีต้องออกจากสถานศึกษา
(ข) ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้เงินทุนนี หากข้าพเจ้าเป็นเพราะเหตุใดเหตุหนึง ดังต่อไปนี ตาย
แพทย์ของทางราชการ ซึงผูร้ บั สัญญากําหนดได้ตรวจและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้เพราะเจ็บป่วย ข้าพเจ้าถูกสังให้ออกจากราชการเพราะเป็ นผู้ม ี
ร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือ
ั อน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที กําหนดในกฎ ก.พ.
จิตฟนเฟื
(ค) หากข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาในข้อ 4 ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผูร้ บั สัญญา
รับหรือหัก เอาเงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสม หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิ Fได้รบั จากทาง
ราชการเพือชดใช้ เงินทีข้าพเจ้าต้องรับผิดตามสัญญานี และยอมให้บงั คับเอาจากทรัพย์สนิ
อืนๆ ของข้าพเจ้า ได้อกี ด้วย
(ง) ข้าพเจ้ายอมให้ผู้รบั สัญญาฟ้องร้องบังคับชดใช้เงินทุนได้ทนั ทีโดยมิต้องบอกกล่าว และ
ข้า พเจ้า (ให้ล งชือผู้ปกครอง)........................................................................
เป็นผูท้ าํ สัญญาคําประกันข้าพเจ้า ในการทีข้าพเจ้าเป็นคู่สญ
ั ญา จะต้องปฏิบตั ติ ามสัญญานี
หนังสือฉบับนีทําขึนสามฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้รบั สัญญา (โครงการพระเมตตา
สมเด็จย่า) ยึดถือไว้ 1 ฉบับ ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุน) ยึดถือไว้ 1 ฉบับ และให้สถานศึกษา 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความ
ประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

...........................................................ลงชือผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุน)
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ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา)
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................ผูร้ บั สัญญา (โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า)
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................พยาน (เจ้าหน้าที สสจ./ สสอ./ รพ.)
(...........................................................)

ลงชือ...........................................................พยาน (ผูค้ าประกั
ํ
น)
(...........................................................)

หมายเหตุ (1) ถ้าผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา) เป็ นผูเ้ ยาว์ หรือผูม้ คี ่สู มรสต้องให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรม หรือ
คูส่ มรสให้ความยินยอมด้วย
(2) วันทีเริมรับทุนการศึกษา หมายถึง วันทีผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา) รายงานตัวศึกษาต่อ
สถานศึกษา
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กฎระเบียบและข้อปฏิ บตั ิ ระหว่างการศึกษา
ในการเป็ นนักศึกษาทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
----------------------------------------- ----------------------------------------1. ประพฤติตนเป็ นคนดีและปฏิบตั อิ ยูใ่ นกฎระเบียบสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
2. มีผลการเรียนไม่ตากว่
ํ า 2.00 ในแต่ละภาคเรียน
3. รายงานผลการเรียน โดยส่งใบประเมินผลการศึกษาให้โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า โดยมีอาจารย์แนะแนว
และอาจารย์ประจําชันลงนามรับรองผล
4. ทํากิจกรรมจิตอาสาทีไม่เกียวกับการเรียน ปี ละไม่น้อยกว่า 40 ชัวโมง
5. เขียนหนังสือขอบคุณถึงโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าทุกปี ทมีี โอกาสได้รบั ทุนการศึกษา
6. ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและทําบัญชีคา่ ใช้จ่าย ส่งโครงการฯเป็ นประจําทุกปี
7. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี ไม่ทาํ ให้เสือมเสียชือเสียงโครงการฯและสถาบันการศึกษา
8. ห้ามมีปญั หาเรืองชูส้ าว หรือการกระทําอันใดทีไม่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
9. ห้ามจัดหรือดัดฟนั ในระหว่างการศึกษา ถึงแม้จะมีใบรับรองแพทย์กต็ ามหากฝา่ ฝืนจะถูกยกเลิกทุนทันที
10. ในระหว่างศึกษาห้ามหารายได้หรือทํางานพิเศษโดยการขายสินค้าออนไลน์
11. หลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ต้ อ งกลั บ ไปปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ในภู ม ิ ลํ า เนาของตนเองหรื อ ในถิ นทุ ร กัน ดาร
“ตามระยะเวลาทีได้รบั ทุน” ทังนีไม่อนุญาตให้ทาํ งานในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลทีไม่ได้ตงอยู
ั ่ใน
พืนทีทุรกันดารในระหว่างทํางานใช้ทนุ
12. ในช่วงระหว่างทํางานใช้ทนุ การศึกษาไม่อนุญาตให้ผรู้ บั ทุนศึกษาต่อ
13. หากผูร้ บั ทุนถูกยกเลิกทุนการศึกษา ผูร้ บั ทุนจะต้องชดใช้คนื เงินทุนตามสัญญาการรับทุนฯ
ข้า พเจ้า ได้ศ ึกษากฎระเบีย บและข้อปฏิบ ัติร ะหว่ า งการศึกษาในการเป็ น นักศึกษาทุน โครงการพระเมตตา
สมเด็จย่าเป็ นอย่างดีแล้ว โดยรับทราบและจะปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

ลงชือ.......................................................... ผูร้ บั ทุน
( ........................................................... )
วันที ....../ ............................ / .........
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คํายิ นยอม กรณี ผ้ใู ห้สญ
ั ญา ผู้รบั ทุนการศึกษาเป็ นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิ น 20 ปี )
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….….…….นามสกุล…………………………….
ปจั จุบนั อายุ ………. ปี เชือชาติ………………..….. สัญชาติ ……………..…… ศาสนา………………………...
ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที………………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………..หมูท่ ……….….
ี
ตําบล/แขวง……………….……………..อําเภอ/เขต………….………………….จังหวัด…………...……….…….
โทรศัพท์…………………..………………..อาชีพ……………………………..ตําแหน่ง…………………………...
สถานทีปฏิบตั งิ าน……………………….…………..ตังอยู่เลขที………………ตรอก/ซอย……………...………...
ถนน……………..…….…หมูท่ ………..ตํ
ี
าบล/แขวง……………….………….อําเภอ/เขต……………….……….
จังหวัด…………………………………………...โทรศัพท์……………………….…………………………………..
เป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ……………………………………………….…………………………..
โดยเกียวข้องเป็ น………………………………………………ผูใ้ ห้สญ
ั ญา ยอมผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษา
หลักสูตร…………………………………………………สังกัดสถานศึกษา………………………………………….
ฉบับลงวันที……………....เดือน...................………….พ.ศ………………
ขอให้คาํ ยินยอมในการที (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….นามสกุล……..………...…………….
ได้ทาํ สัญญานี จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ…………….…………………...บิดา ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของ
(………………………………..) ผูใ้ ห้สญ
ั ญา(ผูร้ บั ทุนการศึกษา)
ลงชือ…………….…………………...มารดา ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของ
(………………………………..) ผูใ้ ห้สญ
ั ญา(ผูร้ บั ทุนการศึกษา)
หรือ
ลงชือ…………….…………………...ผูป้ กครอง
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน (เจ้าหน้าที สสจ./ สสอ./ รพ.)
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน
(…………………….…………..)
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หมายเหตุ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หมายถึง บุคคลตามข้อหนึงข้อใด ดังต่อไปนี
1. บิดาและมารดา
2. บิดาหรือมารดาในกรณีที
2.1 บิดาหรือมารดาตาย
2.2 ไม่ทราบว่าบิดาหรือมารดามีชวี ติ อยูห่ รือตาย
2.3 บิดาหรือมารดาถูกศาลสังให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ั อน
2.4 บิดาหรือมารดา ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟนเฟื
2.5 กรณีหย่า บุตรอยูก่ บั บิดาหรือมาดา (ไม่มคี าํ สังศาลหรือข้อตกลงว่าผูใ้ ดมีอาํ นาจปกครอง)
2.6 ศาลสังให้อาํ นาจปกครองอยู่กบั บิดาหรือมารดา
3. ผูป้ กครอง (ในกรณีทไม่
ี มบี ดิ าและมารดา หรือบิดาและมารดาถูกถอนอํานาจปกครอง)
3.1 ตังโดยพินยั กรรมของบิดาหรือมารดา ซึงตายทีหลัง
3.2 ตามคําสังศาล
4. เอกสาร / หลักฐาน แนบสัญญา
4.1 สําเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
4.3 สําเนาบัตรประชาชนผูค้ าประกั
ํ
น และผูย้ นิ ยอม (บิดาและมารดาหรือผูป้ กครองและคูส่ มรส)
4.4 สําเนาทะเบียนบ้านผูค้ าประกั
ํ
น และผูย้ นิ ยอม (บิดาและมารดาหรือผูป้ กครองและคูส่ มรส)
4.5 สําเนาทะเบียนสมรสนักศึกษา (ถ้ามี) , ผูค้ าประกั
ํ
น , ผูป้ กครอง
4.6 สําเนาเอกสารเปลียนชือ , สกุล (กรณีมกี ารเปลียนชือ – สกุล)
4.7 สําเนาเอกสารใบหย่า , รับรองบุตร , การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , คําสังศาลให้ใช้
อํานาจปกครอง (ถ้ามี)
4.8 อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จํานวน 4 ดวง (ติดมุมบนด้านขวาสัญญาคําประกัน 3 ฉบับ
โดยติดจํานวน 10 บาท 1 ฉบับ และ 5 บาท 2 ฉบับ)
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คํายิ นยอม กรณี ผ้ใู ห้สญ
ั ญา (ผู้รบั ทุนการศึกษา) เป็ นผู้มีค่สู มรส
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….….…….นามสกุล…………………………….
ปจั จุบนั อายุ ………..……. ปี เลขทีบัตรประชาชน...........................................................................................
เชือชาติ………….………..…...........สัญชาติ ……………..………………… ศาสนา………………….………….
ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที………..………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………..หมูท่ ………...
ี
ตําบล/แขวง……………….……………..อําเภอ/เขต………….………………….จังหวัด…………...……….…….
โทรศัพท์…………………..………………..อาชีพ……………………………..ตําแหน่ง…………………………...
สถานทีปฏิบตั งิ าน……………………….…………..ตังอยู่เลขที………………ตรอก/ซอย……………...………...
ถนน……………..…….…หมูท่ ………..ตํ
ี
าบล/แขวง……………….………….อําเภอ/เขต……………….……….
จังหวัด…………………………………………...โทรศัพท์……………………….…………………………………..
ซึงเป็ นสามี/ภรรยาของ (นาย/นาง)………………………………………นามสกุล………………………………….
ผูใ้ ห้สญ
ั ญายอมผูกพันตามสัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตร…………………………………………………………
สังกัดสถานศึกษา…………………………………………….ฉบับลงวันที……....เดือน....………….พ.ศ…………
ขอให้คาํ ยินยอมในการทีภรรยา/สามีของข้าพเจ้าได้ทาํ สัญญานี
จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ…………….…………………...ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน
(………………………………..)
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ปิ ดอากร
แสตมป์ มูลค่า
รวม 10 บาท

สัญญาคํา= ประกันผูร้ บั ทุนการศึกษาหลักสูตร…………………………………………………………..…
ประจําปี การศึกษา …………………..

เขียนที…………………………………….
วันที ….……. เดือน ………..……. พ.ศ. ……………....
โดยที (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………. นามสกุล………………………………….
ปจั จุบนั อายุ ………..……. ปี เลขทีบัตรประชาชน...........................................................................................
เชือชาติ………….………..…...........สัญชาติ ……………..………………… ศาสนา………………….………….
ซึงได้รบั ทุนการศึกษาหลักสูตร………………..………………………………..และได้ทาํ สัญญารับทุนการศึกษา
หลักสูตร……………………………..……………ฉบับลงวันที………..……เดือน…….…………..พ.ศ.………….

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………. นามสกุล……………………………….
ปจั จุบนั อายุ ………. ปี เลขทีบัตรประชาชน......................................................เชือชาติ………………..…......
สัญชาติ …………………………………………..…..…… ศาสนา………………………………..………………..
อาชีพ…………………...………..ตําแหน่ง………………...……สถานทีปฏิบตั งิ าน……………………………….
โทรศัพท์………………….………. ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที…………………ตรอก/ซอย………………….………...
ถนน………………………………….หมูท่ …………….
ี
ตําบล/แขวง……………………………………………….
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………..…………..โทรศัพท์…………………….………..
ชือสามี/ภรรยา (นาย/นาง) ………………………..…..…………..นามสกุล……………………………..…………
ขอทําสัญญาคําประกันให้ไว้กบั โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า มีขอ้ ความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้ารับรองว่า ผู้ให้สญ
ั ญา (ผู้รบั ทุนการศึกษา) เป็ นคนดีและจะปฏิบตั ิตามเงือนไข
ในสัญญาทีให้ไว้ต่อผูร้ บั สัญญาทุกประการ
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ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอให้สญ
ั ญาว่า ถ้า

(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….…………… นามสกุล…………………………………..……
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา) ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาทีให้ไว้ต่อ....โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า.…ไม่ว่าข้อหนึง
ข้อใด หรือกระทําการอันก่อให้เกิดความเสียด้วยประการใดๆ จนผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา) ต้องชดใช้เงิน
ให้แก่ทางราชการหรือผูร้ บั สัญญา จะเป็ นโดยสัญญา หรือโดยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินที
จะต้องชดใช้ดงั กล่าวแทนผูใ้ ห้สญ
ั ญา (ผูร้ บั ทุนการศึกษา) ทังสิน รวมทังค่าฤชาธรรมเนียม ค่าติดตามทวงถาม
เงิน ค่ า ชดใช้ แ ละค่ า ดอกเบี ยในทัน ที ทีได้ ร ับ การทวงถาม โดยมิห ัก ต้ อ งเรี ย กร้ อ งเอาจากผู้ ใ ห้ ส ัญ ญา
(ผูร้ บั ทุนการศึกษา) ก่อน
ข้อ 3 หากมีการผ่อนเวลาชํา ระหนี ตามสัญ ญาดังกล่ า วให้แ ก่ ผู้ใ ห้ส ญ
ั ญา (ผู้ร บั ทุน การศึกษา)
ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้คาํ ยินยอมในการผ่อนชําระหนีนันด้วยทุกครัง
ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคําประกันตลอดเวลาที (นาย/นางสาว)……………………………
นามสกุล……………………………..…………………ต้องรับผิดชอบอยูต่ ามสัญญารับทุนการศึกษา
สัญญานีทําขึนสามฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน ผู้ร บั สัญญา(โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า )
ยืดถือไว้ 1 ฉบับผูค้ าประกั
ํ
นยึดถือไว้ 1 ฉบับ และให้สถานศึกษา 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์
ทุกประการแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชือ…………….…………………...ผูค้ าประกั
ํ
น
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...ผูร้ บั สัญญา (โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า)
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน (เจ้าหน้าที สสจ./ สสอ./ รพ.)
(………………………………..)
ลงชือ…………….…………………...พยาน
(………………………………..)

หมายเหตุ (1) ผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องเป็ นบุคคลตามทีมติคณะรัฐมนตรีหรือตามทีกระทรวงการคลังกําหนด
(2) อัตราค่าอากรแสตมป์ (คําประกัน กรณีทมิี ได้จาํ กัดจํานวนเงินไว้) ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประมวลรัษฎากร ลักษณะแห่งตราสาร
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คํายิ นยอมกรณี ผ้คู าํ= ประกันเป็ นผู้มีค่สู มรส
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………….….…….นามสกุล…………………………….
ปจั จุบนั อายุ ………..……. ปี เลขทีบัตรประชาชน...........................................................................................
เชือชาติ………….………..…...........สัญชาติ ……………..………………… ศาสนา………………….………….
ตังบ้านเรือนอยูเ่ ลขที………………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………..หมูท่ ……….….
ี
ตําบล/แขวง……………….……………..อําเภอ/เขต………….………………….จังหวัด…………...……….…….
โทรศัพท์…………………..………………..อาชีพ……………………………..ตําแหน่ง…………………………...
สถานทีปฏิบตั งิ าน……………………….…………..ตังอยู่เลขที………………ตรอก/ซอย……………...………...
ถนน……………..…….…หมูท่ ………..ตํ
ี
าบล/แขวง……………….………….อําเภอ/เขต……………….……….
จังหวัด…………………………………………...โทรศัพท์……………………….…………………………………..
ซึงเป็ นสามี/ภรรยาของผูค้ าประกั
ํ
น ขอให้ยนิ ยอมในการทีภรรยา/สามี ของข้าพเจ้า ได้ทาํ สัญญา
คําประกันและยอมผูกพันตามสัญญานี
จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชือ……………..…………………...ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………..………………..)

ลงชือ……………..…………………...พยาน
(………………..………………..)

ลงชือ……………..…………………...พยาน
(………………..………………..)

