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สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

------------------------------------------ 
 

สัญญาเลขท่ี ......................................... 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ ........ เดอืน ........................... พ.ศ. .............. ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             
โดย ...................................................................... ต าแหน่ง ........................................................ ............... 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี ................................... อายุ ........ ปี ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ....................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ............. ซอย.................. ถนน .......................... ต าบล/แขวง ............................................... 
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ....................................  
เบอร์โทรศัพท์ ........................... เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมในระดับ/
หลักสูตร .................................................................สาขาวิชา .................................................................   
ณ สถาบันการศึกษา ............................................ ........................ประเทศ ................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหรืออบรม  ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเพ่ือการศึกษา หรือการฝึกอบรมใน

ระดับ/หลักสูตร ..................................................... สาขา ........................................... ............................ 
ประเภท    เต็มเวลา    นอกเวลา  ณ สถาบันการศึกษา 
...................................................................... ประเทศ............................................... ระยะเวลาใน
การศึกษาหรือการฝึกอบรม ตั้งแต่ ............................. ถึง .......................................และผู้รบัทุนตกลงรับ
เงินทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ให้ทุน 

ข้อ 2 การรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้รับ
ทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.1 กรณีศึกษาหรือฝึ กอบรมนอกเวลา หรือศึกษาหรือฝึ กอบรมเต็มเวลา
ภายในประเทศ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุน เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ
การฝึกอบรม ทุกประเภทตลอดหลักสูตรตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บแต่ไม่เกิน....................................บาท  
โดยจ่ายเมื่อผู้รับทุนน าหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมมาขอรับจากผู้ให้ทุน หรือได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



PBRU_HR 04   

2 
 

 
ในกรณีผู้รับทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อประเภทเต็ม

เวลา ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเป็นรายเดือนตลอดหลักสูตร ในอัตราเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยในระดับมหาบัณฑิตจ่ายค่าครองชีพไม่เกิน  24  เดือน หรือ
ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน  36  เดือน 

2.2 กรณีศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ  ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุน ดังนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีสถานศึกษา
เรียกเก็บ 

(2) ค่าพาหนะเดินทางไปและกลับ เฉพาะเที่ยวไปและเที่ยวกลับในการเดินทาง 
ไปศึกษา และเม่ือจบการศึกษา 

(3) ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ จ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราและหลักเกณฑ์
ตามท่ี ก.พ. ก าหนด  

(4) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด เป็นเงิน ..........................………บาท 
(...............................................………………..................) และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงส่งหลักฐานการลงทะเบียน และหลักฐานเป็นหนังสือแสดงผลการศึกษา
หรือการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ให้ทุนทุกภาคเรียน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากทราบผลการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรม 

หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาในวรรคแรก  ผู้ให้ทุนอาจใช้สิทธิบอกเลิกการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา และเรียกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาคืนทั้งหมด พร้อมเบี้ยปรับสามเท่าของจ านวนเงิน
ทั้งหมดท่ีได้รับไป ตามข้อ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 

ข้อ 4 เมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานทันที ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของเวลาที่ศึกษาหรือฝึกอบรม หรือใช้เงินคืนเป็น
สามเท่าของเงินทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไป พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เว้นแต่
ผู้รับทุนถูกบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากเหตุเจ็บป่วย ทุพลภาพ ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือวิกลจริตจนมิ
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรมเต็มเวลา ไม่สามารถศึกษาหรือ
ฝึกอบรมให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาก าหนด  ผู้ให้ทุนอาจพิจารณาอนุญาตขยายเวลาการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมออกไปได้ จนกว่าผู้รับทุนจะศึกษาหรือฝึกอบรมจนส าเร็จ  ทั้งนี้  ให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้ให้ทุน
เป็นผู้พิจารณา 

ข้อ 6 หากผู้รับทุนปฏิบัติงานอยู่กับผู้ให้ทุนเพ่ือชดใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ 4 ผู้รับทุนตกลงชดใช้เงินคืนเป็นจ านวนสามเท่าตามสัดส่วนของระยะเวลาที่เหลือ  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าผู้รับทุนจะช าระเสร็จ 
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ข้อ 7 กรณผีู้รับทุนเรียนจบการศึกษาหรือการฝึกอบรม และกลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่ผ่านการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องชดใช้เงินทุนคืนเป็นจ านวนสามเท่าของเงินทุนส่วนที่เหลือตามสัดส่วนของ
ระยะเวลา 

ข้อ 8 กรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือถูกสั่งระงับสัญญาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา 
หรือไม่จบการศึกษาหรือการฝึกอบรมโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับทุนตกลงส่ง
ใช้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมด รวมทั้งเบี้ยปรับอีกจ านวนหนึ่งของเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาที่ได้รับไปคืนทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินทุนที่ได้รับไปหรือที่ค้าง
ช าระ 

ข้อ 9 ในกรณีผู้ให้ทุนอนุญาตให้ผู้รับทุนไปรับทุนสนับสนุนอ่ืน แต่ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับผู้ให้ทุนตามสัญญา ผู้รับทุนไม่จ าต้องคืนเงินที่รับไปจากผู้ให้ทุน   

ข้อ 10 หากผู้รับทุนผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับทุนผิดสัญญาทั้งหมด  และตกลง
ชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดตามข้อ 2 คืนให้แก่ผู้ให้ทุนพร้อมเบี้ยปรับสามเท่า และดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ผู้รับทุนผิดนัดผิดสัญญา จนกว่าผู้รับทุนจะช าระเสร็จ   

ข้อ 11 ในกรณีผู้รับทุนไม่สามารถช าระหนี้ทั้งหมดให้กับผู้ให้ทุน และผู้ให้ทุนอนุญาตให้ผ่อน
ช าระตอ้งปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

11.1 ในกรณีผู้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนไม่เกินห้าแสนบาท ตกลงช าระเป็นจ านวน
ครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระในวันถัดจากวันท าสัญญาผ่อนช าระ  ส่วนเงินที่เหลือตกลงผ่อนช าระให้เสร็จสิ้น
ภายใน 12  เดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้  

11.2 ในกรณีผู้รับทุนต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่าห้าแสนบาท ต้องช าระเงินเป็นจ านวน
หนึ่งในสี่ของเงินที่ต้องช าระ  ส่วนเงินที่เหลือจะต้องผ่อนช าระเป็นงวดให้เสร็จสิ้นภายใน 36 เดือน พร้อม
ดอกเบี้ยในส่วนที่ค้างช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

ข้อ 12 ผู้รับทุนต้องไม่ด าเนินการรับ ขอรับเงินทุนการศึกษาหรือเงินอุดหนุนอ่ืนใดจากองค์กร
ภายนอก เว้นแต่จะเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาอันเนื่องมาจากการเขียนสาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
หรือเงินทุนอ่ืนใดที่อาจได้โดยปลอดภาระผูกพันแล้วแต่กรณี อีกทั้งเงินทุนดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ขัดขวางในการกลับมาปฏิบัติงานกับผู้ให้ทุนด้วย 

ข้อ 13 ในระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษาหรือการฝึกอบรม ผู้รับทุนต้องตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ และต้องไม่ใช้เวลาดังกล่าวไปเพ่ือท างานให้แก่องค์กรภายนอก ไม่ว่างานนั้นจะได้ผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนก่อน 

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้รับทุนมีพันธะจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ให้ทุน ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ผู้ให้ทุน
หักจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้รับทุนมีสิทธิพึงได้รับจากทางราชการได้ 

ข้อ 15 ในการท าสัญญานี้ผู้รับทุนได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................….....................……... 
เข้าท าสัญญาค้ าประกัน การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว และหากภายหลัง ผู้ให้ทุน 
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เห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตามทันที หรือ น าหลักทรัพย์ซึ่งผู้รับทุนมี
กรรมสิทธิ์โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

15.1 ที่ดิน โฉนดเลขที่ ...................................…..หน้าส ารวจ..................................... 
อยู่ที่ต าบล ..................................... อ าเภอ .................................... จังหวัด .................................................. 
เนื้อท่ี ............... ไร่ ................ งาน .................. ตารางวา  ราคา ประมาณ .........................…................. บาท 

15.2 หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ...............................................................................................  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ผู้รับทุนสัญญาว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนและจะไม่ก่อหนี้สิ้นหรือภาระผูกพันใด ๆ ใน
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันมีผลใช้บังคับอยู่ และต้องไม่เพิก
ถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่  (นาย/นาง/นางสาว) ………................................…………………………
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว 

ถ้าผู้ค้ าประกันตายหรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุการค้ าประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มา
ท าสัญญาค้ าประกันแทนต่อไปภายใน  1  เดือนนับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันรายเดิมเกิดเหตุการณ์ข้างต้น โดยผู้
ค้ าประกันรายใหมย่ินยอมผูกพันตามสัญญานี้ทุกประการ 

ข้อ 16 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ไปศึกษาต่ออ่ืนใด รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในภายหน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

  

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

 

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

 

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

 

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

ลงชื่อ ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
   (...........................................................) 

 

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

 

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

ลงชื่อ ..............................................................ผู้รับทุน 
 (.............................................................) 
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สัญญาค ้าประกัน สัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

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

ข้าพเจ้า  ......................................................... บัตรประชาชนเลขท่ี ...................................... 
อายุ ........... ปี อาชีพ .........................................ต าแหน่ง .................................................. ...…............ 
สังกัด  ....................................................................... บ้านเลขที่ ......................... หมู่ที่ ... ...................... 
ซอย .................................... ถนน ............................................. ต าบล ............ .................................. 
อ าเภอ ........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์ ...................... .............…........ 
คู่สมรสชื่อ ............................................................. ......... ขอท าสัญญา ค  าประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี มีข้อความดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ตามท่ี .........................................………................... ได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามสัญญาลงวันที่  ........... เดือน …………...................... 
พ.ศ. ......…. นั น    ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตน               
เป็นผู้ค  าประกัน ................................................................. ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวคือ            
ถ้า ............................................................... กระท าผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม และต้อง
ชดใช้เงินหรือค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินแทน
ทันที โดยมิต้องเรียกร้องให้  .................................................................... ชดใช้เงินก่อน ทั งนี ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี ร่วมโดยขอสละสิทธิ์ของผู้ค  าประกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 687, 688, 689 และ 690 

ข้อ 2 หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียินยอมให้ผลัดหรือผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการช าระหนี ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่  ..........................................................................               
ไม่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความ
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 .…….............................................................. ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
หรือจนกว่า .............................................................……..... ได้ชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ น 

ข้อ 3 เพ่ือเป็นหลักฐานในการค  าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงต าแหน่งหรือหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้า
มีกรรมสิทธิ์โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั งสิ น ดังนี  

  (1) ต าแหน่ง ….................................................................ระดับ..........……...................... 
สังกัด ...................................................................................  หรือ 
  (2) ที่ดิน โฉนดเลขที่  ............................. ..........หน้าส ารวจ............................…......... 
อยู่ที่ต าบล ..................................... อ าเภอ .................................... จังหวดั ................................................. 
เนื อที่ ............... ไร่ ................ งาน ................. ตารางวา ราคา ประมาณ.................................... บ าท  
หรือ 
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(3) หลักทรัพย์อ่ืน ๆ  ............................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนและจะไม่ก่อหนี สิ นหรือภาระผูกพันใด ๆ         

ในทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 3 (2)  (3)  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค  าประกันมีผลใช้บังคับอยู่ 
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค  าประกันในระหว่างเวลาที่  ..........………............................... 

ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า

พยาน 
 
 

ลงชื่อ    ...........................................................ผู้ค  าประกัน 
(.........................................................) 

 
ลงชื่อ    ............................................................พยาน 

(...........................................................) 
 

ลงชื่อ   ............................................................พยาน 
(............................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอม 
 
กรณีมีคู่สมรส 
 

วันที่  .............. เดือน ........................... พ.ศ. ........ 
 

ข้าพเจ้า  .................................................... อายุ ........... ปี อาชีพ .................................... ..... 
อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ ......................... ซอย ............................ ถนน ................................. ..... 
ต าบล ............................................. อ าเภอ ........................................จังหวัด .................... .........................  
โทรศัพท์ .............................................. คู่สมรสของ  ................................……......................... ผู้ค  าประกัน
ได้ทราบข้อความในสัญญาค  าประกันแล้ว ยินยอมให้  ....................................……........................................
ผู้ค  าประกันท าสัญญาค  าประกันได้ 
 
 

ลงชื่อ    ....................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(....................................................) 

 
ลงชื่อ  ............................................................พยาน 

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

(...........................................................) 

 
กรณีไม่มีคู่สมรส 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่สัญญานี  

  

ลงชื่อ      ...........................................................ผู้ค  าประกัน 
(.........................................................) 

 


