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สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

-----------------------------------------สัญญาเลขที่ .........................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .............. ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โดย ...................................................................... ตาแหน่ง .......................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................
บัตรประชาชนเลขที่ ................................... อายุ ........ ปี ปฏิบัติงานในตาแหน่ง .......................................
อยู่บ้านเลขที่ ............. ซอย.................. ถนน .......................... ตาบล/แขวง ...............................................
อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................
เบอร์โทรศัพท์ ........................... เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมในระดับ/
หลักสูตร .................................................................สาขาวิชา .................................................................
ณ สถาบันการศึกษา ....................................................................ประเทศ .................................................
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรืออบรม ตามระเบียบ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ ผู้รับทุนเพื่อการศึกษา หรือการฝึกอบรมใน
ระดับ/หลักสูตร .....................................................สาขา .......................................................................
ประเภท  เต็มเวลา  นอกเวลา ณ สถาบันการศึกษา
...................................................................... ประเทศ............................................... ระยะเวลาใน
การศึกษาหรือการฝึกอบรม ตั้งแต่ ............................. ถึง .......................................และผู้รบั ทุนตกลงรับ
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ให้ทุน
ข้อ 2 การรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ผู้รับ
ทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 กรณี ศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมนอกเวลา หรื อ ศึ ก ษา หรื อ ฝึ ก อบรมเต็ ม เวลา
ภายในประเทศ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ ผู้รับทุน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ
การฝึกอบรม ทุกประเภทตลอดหลักสูตรตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บแต่ไม่เกิน....................................บาท
โดยจ่ายเมื่อ ผู้รับ ทุน นาหลั กฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมมาขอรับจากผู้ ให้ ทุน หรือได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ในกรณีผู้รับทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อประเภทเต็ม
เวลา ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินเป็น ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ เป็นรายเดือนตลอดหลักสูตร ในอัตราเดือนละ
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยในระดับมหาบัณฑิตจ่ายค่าครองชีพไม่เกิน 24 เดือน หรือ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน 36 เดือน
2.2 กรณี ศึก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมในต่า งประเทศ ผู้ ใ ห้ ทุน ตกลงจ่ า ยเงิ นทุ น สนับ สนุ น
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุน ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สถานศึกษา
เรียกเก็บ
(2) ค่าพาหนะเดินทางไปและกลับ เฉพาะเที่ยวไปและเที่ยวกลับในการเดินทาง
ไปศึกษา และเมื่อจบการศึกษา
(3) ค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราและหลั กเกณฑ์
ตามที่ ก.พ. กาหนด
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด เป็นเงิน ..........................………บาท
(...............................................………………..................) และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงส่งหลักฐานการลงทะเบียน และหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการศึกษา
หรือการฝึ กอบรม ให้แก่ ผู้ ให้ทุนทุกภาคเรียน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบผลการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรม
หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาในวรรคแรก ผู้ให้ทุนอาจใช้สิทธิบอกเลิกการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา และเรียกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนทั้งหมด พร้อมเบี้ยปรับ สามเท่าของจานวนเงิน
ทั้งหมดที่ได้รับไป ตามข้อ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ข้อ 4 เมื่อผู้ รั บ ทุน ส าเร็ จ การศึกษาหรื อการฝึ กอบรมแล้ ว ต้องกลั บมาปฏิบัติงานทันที ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของเวลาที่ศึกษาหรือฝึกอบรม หรือใช้เงินคืนเป็น
สามเท่าของเงินทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไป พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เว้นแต่
ผู้รับทุนถูกบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากเหตุเจ็บป่วย ทุพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือวิกลจริต จนมิ
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้รั บทุนเข้ารับการศึกษาหรือการฝึ กอบรมเต็มเวลา ไม่สามารถศึกษาหรือ
ฝึกอบรมให้สาเร็จได้ภายในระยะเวลากาหนด ผู้ให้ทุนอาจพิจารณาอนุญาตขยายเวลาการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมออกไปได้ จนกว่าผู้รับทุนจะศึกษาหรือฝึกอบรมจนสาเร็จ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ให้ทุน
เป็นผู้พิจารณา
ข้อ 6 หากผู้ รั บ ทุ น ปฏิ บั ติ ง านอยู่ กั บ ผู้ ใ ห้ ทุ น เพื่ อ ชดใช้ เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาไม่ ค รบ
กาหนดเวลาตามข้อ 4 ผู้รับทุนตกลงชดใช้เงินคืนเป็นจานวนสามเท่าตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลือ
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าผู้รับทุนจะชาระเสร็จ
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ข้อ 7 กรณีผู้รับทุนเรียนจบการศึกษาหรือการฝึกอบรม และกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องชดใช้เงินทุนคืนเป็นจานวนสามเท่าของเงินทุนส่วนที่เหลือตามสัดส่วนของ
ระยะเวลา
ข้อ 8 กรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือถูกสั่งระงับสัญญาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
หรือไม่จบการศึกษาหรือการฝึกอบรมโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับทุนตกลงส่ง
ใช้ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การศึ กษาที่ ไ ด้รั บ ไปทั้ง หมด รวมทั้ งเบี้ย ปรับ อีก จ านวนหนึ่ง ของเงิ นทุ น สนั บสนุ น
การศึกษาที่ได้รับไปคืนทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจานวนเงินทุนที่ได้รับไปหรือที่ค้าง
ชาระ
ข้อ 9 ในกรณีผู้ให้ทุนอนุญาตให้ผู้รับทุนไปรับทุนสนับสนุนอื่น แต่ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับผู้ให้ทุนตามสัญญา ผู้รับทุนไม่จาต้องคืนเงินที่รับไปจากผู้ให้ทุน
ข้อ 10 หากผู้รับทุนผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญาทั้งหมด และตกลง
ชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดตามข้อ 2 คืนให้แก่ผู้ให้ทุนพร้อมเบี้ยปรับสามเท่า และดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัดผิดสัญญา จนกว่าผู้รับทุนจะชาระเสร็จ
ข้อ 11 ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถชาระหนี้ทั้งหมดให้กับผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนอนุญาตให้ ผ่อน
ชาระต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
11.1 ในกรณี ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งชดใช้ เ งิ น คื น ไม่ เ กิ น ห้ า แสนบาท ตกลงช าระเป็ น จ านวน
ครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชาระในวันถัดจากวันทาสัญญาผ่อนชาระ ส่วนเงินที่เหลือตกลงผ่อนชาระให้เสร็จสิ้น
ภายใน 12 เดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างชาระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
11.2 ในกรณีผู้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า ห้าแสนบาท ต้องชาระเงินเป็นจานวน
หนึ่งในสี่ของเงินที่ต้องชาระ ส่วนเงินที่เหลือจะต้องผ่อนชาระเป็นงวดให้เสร็จสิ้นภายใน 36 เดือน พร้อม
ดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างชาระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 12 ผู้รับทุนต้องไม่ดาเนินการรับ ขอรับเงินทุนการศึกษาหรือเงินอุดหนุนอื่นใดจากองค์กร
ภายนอก เว้นแต่จะเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาอันเนื่องมาจากการเขียนสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
หรือเงินทุนอื่นใดที่อาจได้ โดยปลอดภาระผูกพันแล้วแต่กรณี อีกทั้งเงินทุนดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางในการกลับมาปฏิบัติงานกับผู้ให้ทุนด้วย
ข้อ 13 ในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรม ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ และต้องไม่ใช้เวลาดังกล่าวไปเพื่อทางานให้แก่องค์กรภายนอก ไม่ว่างานนั้นจะได้ผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนก่อน
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้รับทุนมีพันธะจะต้องชาระเงินให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ผู้ให้ทุน
หักจากเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิพึงได้รับจากทางราชการได้
ข้อ 15 ในการทาสัญญานี้ผู้รับทุนได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................….....................……...
เข้ า ทาสั ญญาค้าประกั น การปฏิ บั ติแ ละความรั บ ผิ ด ตามสั ญญานี้ด้ ว ยแล้ ว และหากภายหลั ง ผู้ ใ ห้ ทุ น
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เห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้าประกัน ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตามทันที หรือ นาหลักทรัพย์ซึ่งผู้รับทุนมี
กรรมสิทธิ์โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
15.1 ที่ดิน โฉนดเลขที่ ...................................…..หน้าสารวจ.....................................
อยู่ที่ตาบล ..................................... อาเภอ .................................... จังหวัด ..................................................
เนื้อที่ ............... ไร่ ................ งาน .................. ตารางวา ราคา ประมาณ .........................…................. บาท
15.2 หลักทรัพย์อื่น ๆ ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ผู้ รั บ ทุน สั ญญาว่าจะไม่จาหน่ ายจ่ายโอนและจะไม่ก่ อหนี้สิ้ นหรือภาระผู กพันใด ๆ ใน
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันมีผลใช้บังคับอยู่ และต้องไม่เพิก
ถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่ (นาย/นาง/นางสาว) ………................................…………………………
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
ถ้าผู้ค้าประกันตายหรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุการค้าประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มา
ทาสัญญาค้าประกันแทนต่อไปภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ผู้ค้าประกันรายเดิมเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยผู้
ค้าประกันรายใหม่ยินยอมผูกพันตามสัญญานี้ทุกประการ
ข้อ 16 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ไปศึกษาต่ออื่นใด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับทุน
(..............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................ผู้ให้ทุน
(..............................................................)
ลงชื่อ .............................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(..............................................................)
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ข้าพเจ้า ................................................................. คู่สมรสของ .................................................
ยินยอมให้ ................................................................................ ทาสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ .............................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ .............................................................พยาน
(..............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับทุน
(.............................................................)
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สัญญาค้าประกัน สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เขียนที่ ......................................................................
วันที่ .................. เดือน ............................. พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า ......................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ......................................
อายุ ........... ปี อาชีพ .........................................ตาแหน่ง .................................................. ...…............
สังกัด ....................................................................... บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ ... ......................
ซอย .................................... ถนน ............................................. ตาบล ............ ..................................
อาเภอ ........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์ ...................... .............…........
คู่สมรสชื่อ ...................................................................... ขอทาสัญญา คาประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี มีข้อความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ตามที่ .........................................………................... ได้ทาสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามสัญญาลงวันที่ ........... เดือน …………......................
พ.ศ. ......…. นัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน
เป็นผู้คาประกัน ................................................................. ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวคือ
ถ้า ............................................................... กระทาผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม และต้อง
ชดใช้เงินหรือค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินแทน
ทันที โดยมิต้องเรียกร้องให้ .................................................................... ชดใช้เงินก่อน ทังนีข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดอย่างลูกหนีร่วมโดยขอสละสิทธิ์ของผู้คาประกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 687, 688, 689 และ 690
ข้อ 2 หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินยอมให้ผลัดหรือผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการชาระหนีตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ ..........................................................................
ไม่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความ
ย ิน ย อ ม ด ้ว ย ท ุก ค รั ง แ ล ะ ข ้า พ เ จ ้า ร ับ เ ป ็น ผู ้ค า ป ร ะ ก ัน ต า ม ส ัญ ญ า ฉ บ ับ นี ต ล อ ด ไ ป
จนกว่า .…….............................................................. ได้ป ฏิบัติต ามเงื่อ นไขในสัญ ญาดัง กล่า ว
หรื อจนกว่า .............................................................……..... ได้ชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิน
ข้อ 3 เพื่อเป็นหลักฐานในการคาประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงตาแหน่งหรือหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้า
มีกรรมสิทธิ์โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทังสิน ดังนี
(1) ตาแหน่ง ….................................................................ระดับ..........……......................
สังกัด ................................................................................... หรือ
(2) ที่ดิน โฉนดเลขที่ .......................................หน้าสารวจ............................….........
อยู่ที่ตาบล ..................................... อาเภอ .................................... จังหวัด .................................................
เนือที่ ............... ไร่ ................ งาน ................. ตารางวา ราคา ประมาณ.................................... บ าท
หรือ
1
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(3) หลักทรัพย์อื่น ๆ ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้อ 4 ข้า พเจ้ า สั ญ ญาว่า จะไม่ จาหน่ ายจ่า ยโอนและจะไม่ก่ อหนีสิ นหรือ ภาระผู ก พัน ใด ๆ
ในทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 3 (2) (3) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาคาประกันมีผลใช้บังคับอยู่
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคาประกันในระหว่างเวลาที่ ..........………...............................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน

ลงชื่อ ...........................................................ผู้คาประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(............................................................)
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หนังสือให้ความยินยอม
กรณีมีคู่สมรส
วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ........
ข้าพเจ้า .................................................... อายุ ........... ปี อาชีพ .........................................
อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ......................... ซอย ............................ ถนน ......................................
ตาบล ............................................. อาเภอ ........................................จังหวัด .............................................
โทรศัพท์ .............................................. คู่สมรสของ ................................……......................... ผู้คาประกัน
ได้ทราบข้อความในสัญญาคาประกันแล้ว ยินยอมให้ ....................................……........................................
ผู้คาประกันทาสัญญาคาประกันได้

ลงชื่อ ....................................................ผู้ให้ความยินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ ............................................................พยาน
(...........................................................)
กรณีไม่มีคู่สมรส
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่สัญญานี

ลงชื่อ

...........................................................ผู้คาประกัน
(.........................................................)
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