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คูสัญญาจึงตกลงทําสัญญาตามขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี.............................................................. เปนตนไป
ขอ 2 ผูใหสัญญาตกลงรับเงินคาใชจายในการศึกษาวิชาในประเทศ (นอกเวลาราชการ) จาก

ผูรับสัญญา ซึ่งตอไปในสัญญานี้ จะเรียกวา “ทุนพัฒนาขาราชการ” เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศจนกวาจะสําเร็จ
การศึกษาตามโครงการศึกษาท่ีผูรับสัญญากําหนด

ขอ 3 ในระหวางท่ีผูใหสัญญารับทุนพัฒนาขาราชการไปศึกษาวิชาในประเทศตามสัญญานี้ ผูให
สัญญาตองอยูในความควบคุมดูแลของกรมอนามัย โดยจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของ
ผูรับสัญญาท่ีไดกําหนด หรือสั่งการเก่ียวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติและหรือการใชจายเงินของนักเรียน
ในประเทศ ท้ังนี้ ไมวาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งนั้นๆ จะไดออกใชบังคับกอนหรือหลังวันท่ีลงนามในสัญญานี้ และ
ใหถือวาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ นอกจากนั้นผูใหสัญญาจะตองเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําสั่งและคําตักเตือนของผูท่ีกรมอนามัยมอบหมายใหควบคุมดูแลนักเรียนในประเทศดวย

ขอ 4 ในระหวางท่ีผูใหสัญญารับทุนพัฒนาขาราชการตามสัญญานี้ ถาผูใหสัญญาสละสิทธิ์การรับทุน
พัฒนาขาราชการก็ดี หรือรับทุนพัฒนาขาราชการเพ่ือเปนคาใชจายท่ีซ้ําซอนกับท่ีไดรับจากแหลงทุนอ่ืนก็ดี หรือไม
ศึกษาวิชาในประเทศตามท่ีผูรับสัญญากําหนดก็ดี หรือถาผูใหสัญญาฝาฝนสัญญาจนผูรับสัญญาสั่งงดใหทุน หรือบอก
เลิกสัญญาการรับทุนก็ดี ผูใหสัญญาตองชดใชทุนพัฒนาขาราชการท่ีผูรับสัญญาไดจายไปแลวท้ังสิ้น กับใชเงินอีกสอง
เทาของจํานวนทุนพัฒนาขาราชการดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ขอ 5 ในระหวางท่ีผูใหสัญญารับทุนพัฒนาขาราชการศึกษาวิชาในประเทศตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ตองตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาท่ีผูรับสัญญากําหนด โดยจะไมหลีกเลี่ยง
ละเลย ทอดท้ิง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
ผูรับสัญญา

ขอ 6 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 3 และขอ 5 โดยหลีกเลี่ยงไมเขา
หรือศึกษาในสถานศึกษาท่ีผูรับสัญญากําหนด หรือละเลย ทอดท้ิง ยุติหรือเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด ผูให
สัญญายินยอมรับผิดชดใชทุนพัฒนาขาราชการท่ีผูรับสัญญาไดจายไปแลวท้ังสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุน
พัฒนาขาราชการดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ขอ 7 ในระหวางท่ีผูใหสัญญารับทุนพัฒนาขาราชการศึกษาวิชาในประเทศตามสัญญานี้ หากผูรับ
สัญญาพิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมมีทางท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนด หรือมีเหตุอันไมสมควรจะให
ศึกษาตอไป ไมวาดวยเหตุใดๆ ผูรับสัญญามีอํานาจสั่งใหผูใหสัญญายุติหรือเลิกการศึกษาได ในกรณีนี้ ผูรับสัญญาจะ
สั่งงดใหทุนพัฒนาขาราชการเสียตั้งแตวันท่ีสั่งใหยุติหรือเลิกการศึกษา หรือตั้งแตวันหนึ่งวันใดถัดจากวันท่ีสั่งดังกลาว
นั้นดวยก็ได และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการท่ีกรมอนามัยติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชใน
การศึกษาดวยทุนพัฒนาขาราชการ
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ขอ 8 เม่ือผูใหสัญญาสําเร็จการศึกษา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการท่ีกรมอนามัยติดตอกันเปน
เวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาดวยทุนพัฒนาขาราชการ

ขอ 9 ถาผูใหสัญญาไมยอมกลับเขารับราชการในสวนราชการตามท่ีผูรับสัญญากําหนดใหก็ดีหรือ
ผูใหสัญญาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จนผูรับสัญญาสั่งใหยุติการศึกษาก็ดี ผูให
สัญญาตองรับผิดชดใชทุนพัฒนาขาราชการท่ีผูรับสัญญาไดจายไปแลวท้ังสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนทุน
พัฒนาขาราชการดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาดวยทันที

ถาผูใหสัญญารับราชการไมครบกําหนดเวลาตามท่ีกลาวในขอ 7 และขอ 8 แหงสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ตองรับผิดชดใชทุนพัฒนาขาราชการท่ีผูรับสัญญาไดจายไปแลวรวมท้ังเบี้ยปรับดังกลาวในวรรคแรกทันที โดยลดลง
ตามสวนจํานวนเวลาท่ีผูใหสัญญารับราชการชดใชไปบางแลว เวนแตในกรณีซึ่งผูรับสัญญาจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็น
วามีเหตุอันสมควรใหพนความรับผิด

ถาการท่ีผูใหสัญญาไมเขารับราชการหรือออกจากราชการกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคแรก
หรือวรรคสองแลวแตกรณีเพราะเจ็บปวย และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นวาไมอาจหรือไมเหมาะสมท่ีจะรับ
ราชการแลว ใหผูใหสัญญาไมตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี แตท้ังนี้ ถาในระหวางเวลาหนึ่ง
ป นับแตวันท่ีผูรับสัญญากําหนดใหเขารับราชการหรือวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการ ผูใหสัญญาไปทํางานใน
บริษัท หางรานของเอกชน หรือองคการระหวางประเทศหรือองคการตางประเทศ โดยไดรับเงินเดือนและประโยชน
อยางอ่ืนสูงกวาเงินเดือนท่ีผูใหสัญญาไดรับจากสวนราชการ ผูใหสัญญายังตองรับผิดชดใชทุนพัฒนาขาราชการและ
เบี้ยปรับตามท่ีกลาวในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี เวนแตในกรณีซึ่งผูรับสัญญาจะใชดุลพินิจพิจารณาเห็นวา
มีเหตุผลอันสมควรใหพนความรับผิด

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจนผูรับสัญญา
สั่งใหยุติการศึกษานั้น ถาผูใหสัญญาไดเขารับราชการในสวนราชการตามท่ีผูรับสัญญากําหนดใหแลว ใหถือวาผูให
สัญญาไมตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรก

ขอ 10 ระยะเวลาการศึกษาและการใหทุนศึกษาเปนไปตามท่ีกําหนดในหลักสูตร หากไมสําเร็จ
การศึกษาตามท่ีกําหนด ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติเห็นสมควรอาจใหขยายเวลาการศึกษาตอไดโดยผูใหสัญญา
ใชทุนสวนตัว

ขอ 11 ผูใหสัญญาไดรับทุนใหมีผลผูกพันงบประมาณเปนรายป และจะตองรายงานผลการศึกษา
ตอคณะกรรมการติดตาม กํากับ ประเมินผลขาราชการท่ีรับทุนพัฒนาขาราชการกรมอนามัยทุกภาคการศึกษา เพ่ือ
ติดตาม กํากับ ดูแล การรับทุนตามแผนพัฒนาศักยภาพกําลังคนกรมอนามัย

ขอ 12 เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ผูใหสัญญาตองจัดหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติ ซึ่งผูรับสัญญาเห็นสมควรมาทําสัญญาคํ้าประกันภายในเวลาท่ีผูรับสัญญากําหนด และในการท่ีผูรับสัญญา
เห็นสมควรจะใหเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติตามทุกประการ

ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ.........................................................................................
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ในกรณีผูคํ้าประกันตาย หรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตาม
สัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมตายหรือเปนบุคคล
ลมละลาย โดยผูคํ้าประกันรายใหมจะตองคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันเดิมทุกประการ และหากผูใหสัญญาไม
ปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญา ซึ่งผูรับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที

คูสัญญาไดทราบและเขาใจขอความสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน

ลงชื่อ..................................................ผูรับสัญญา
(................................................)

ลงชื่อ..................................................ผูใหสัญญา
(................................................)

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

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

ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ......................................................................................
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ขาพเจา.........................................................คูสมรสของ.............................................
ยินยอมให........................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ...................................................ผูใหความยินยอม
(................................................)

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้

ลงชื่อ...................................................ผูใหสัญญา
(................................................)

หมายเหตุ (1) ผูรับสัญญา หมายถึง กรม โดยอธิบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
(2) ใหผูทําสัญญาคํ้าประกัน ลงชื่อเปนพยานในสัญญาดวย
(3) ใหผูใหสัญญาลงชื่อกํากับไวในสัญญาทุกหนา
(4) ถาผูใหสัญญาเปนผูมีคูสมรส ตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมในสัญญาดวย

ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ.......................................................................................



สัญญาเลขท่ี.......................

สัญญาค้ําประกัน

ทําท่ี....................................................................
วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ...............

ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.........................
ตรอก/ซอย............................................................................ถนน...................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................................อําเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย....................................................................
อาชีพ...................................................................................คูสมรสชื่อ.........................................................................
ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวแกกรมอนามัย ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้คือ

ขอ 1 ตามท่ี........................................................................ไดทําสัญญาการรับทุนพัฒนาขาราชการ
(กรมอนามัย) เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ (นอกเวลาราชการ) ใหไวแกผูรับสัญญา โดยหนังสือสัญญาเลขท่ี.....................
ลงวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ..................นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวนี้แลว
จึงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญาวาถา..................................................................................................ผิดสัญญา
ดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกผูรับสัญญาตามความรับผิดชอบของ
.......................................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที โดยผูรับสัญญามิจํา
ตองเรียกรองให................................................................................... ชําระหนี้กอน

ในกรณีท่ี..........................................................................ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยู
ศึกษาตอดวยทุนพัฒนาขาราชการ (กรมอนามัย) ไมวาการขยายเวลาศึกษาตอนั้น ผูรับสัญญาจะไดแจง หรือมิไดแจง
ใหขาพเจาทราบก็ตามใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูคํ้าประกัน....................................................................................
ตอไปตลอดระยะเวลาท่ี....................................................................................ไดขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนพัฒนา
ขาราชการ และถา.................................................................................................................ผิดสัญญาดังกลาวขางตน

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ........................................................................................

สัญญาเลขท่ี.......................

สัญญาค้ําประกัน

ทําท่ี....................................................................
วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ...............

ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.........................
ตรอก/ซอย............................................................................ถนน...................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................................อําเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย....................................................................
อาชีพ...................................................................................คูสมรสชื่อ.........................................................................
ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวแกกรมอนามัย ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้คือ

ขอ 1 ตามท่ี........................................................................ไดทําสัญญาการรับทุนพัฒนาขาราชการ
(กรมอนามัย) เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ (นอกเวลาราชการ) ใหไวแกผูรับสัญญา โดยหนังสือสัญญาเลขท่ี.....................
ลงวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ..................นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวนี้แลว
จึงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญาวาถา..................................................................................................ผิดสัญญา
ดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกผูรับสัญญาตามความรับผิดชอบของ
.......................................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที โดยผูรับสัญญามิจํา
ตองเรียกรองให................................................................................... ชําระหนี้กอน

ในกรณีท่ี..........................................................................ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยู
ศึกษาตอดวยทุนพัฒนาขาราชการ (กรมอนามัย) ไมวาการขยายเวลาศึกษาตอนั้น ผูรับสัญญาจะไดแจง หรือมิไดแจง
ใหขาพเจาทราบก็ตามใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูคํ้าประกัน....................................................................................
ตอไปตลอดระยะเวลาท่ี....................................................................................ไดขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนพัฒนา
ขาราชการ และถา.................................................................................................................ผิดสัญญาดังกลาวขางตน

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ........................................................................................

สัญญาเลขท่ี.......................

สัญญาค้ําประกัน

ทําท่ี....................................................................
วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ...............

ขาพเจา.......................................................................อายุ.................ป อยูบานเลขท่ี.........................
ตรอก/ซอย............................................................................ถนน...................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................................อําเภอ/เขต........................................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย....................................................................
อาชีพ...................................................................................คูสมรสชื่อ.........................................................................
ขอทําสัญญาคํ้าประกันใหไวแกกรมอนามัย ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้คือ

ขอ 1 ตามท่ี........................................................................ไดทําสัญญาการรับทุนพัฒนาขาราชการ
(กรมอนามัย) เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศ (นอกเวลาราชการ) ใหไวแกผูรับสัญญา โดยหนังสือสัญญาเลขท่ี.....................
ลงวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ..................นั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวนี้แลว
จึงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญาวาถา..................................................................................................ผิดสัญญา
ดังกลาว ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกผูรับสัญญาตามความรับผิดชอบของ
.......................................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที โดยผูรับสัญญามิจํา
ตองเรียกรองให................................................................................... ชําระหนี้กอน

ในกรณีท่ี..........................................................................ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยู
ศึกษาตอดวยทุนพัฒนาขาราชการ (กรมอนามัย) ไมวาการขยายเวลาศึกษาตอนั้น ผูรับสัญญาจะไดแจง หรือมิไดแจง
ใหขาพเจาทราบก็ตามใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูคํ้าประกัน....................................................................................
ตอไปตลอดระยะเวลาท่ี....................................................................................ไดขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนพัฒนา
ขาราชการ และถา.................................................................................................................ผิดสัญญาดังกลาวขางตน

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ........................................................................................
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ไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชเงินใหแกผูรับสัญญาตามความรับผิดชอบของ
.................................................................................ท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวแลวนี้ท้ังสิ้นทุกประการทันที โดยผูรับ
สัญญามิจําตองเรียกรองให.....................................................................ชําระหนี้กอนดวย

ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ใหแก...............................
......................................................ไมวาในกรณีใดๆ โดยจะไดแจง หรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจา
ตกลงยินยอมดวยในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นทุกครั้ง และยอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือ
ผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา

ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ อัน
ทําใหทรัพยสินนี้เสื่อมคา เพ่ือเปนหลักฐานในการคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้

ท่ีดิน
ก. โฉนดเลขท่ี.........................................หนาสํารวจ....................................ระวาง............................

เนื้อท่ี....................................................ไร.....................................................งาน.............................................ตารางวา
อยูท่ีตําบล/แขวง.............................................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.............................................ราคาประมาณ...........................บาท (..................................................................)

ข. โฉนดเลขท่ี........................................หนาสํารวจ.....................................ระวาง.............................
เนื้อท่ี....................................................ไร....................................................งาน.............................................ตารางวา
อยูท่ีตําบล/แขวง.............................................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.............................................ราคาประมาณ..........................บาท (.................................................................)

หลักทรัพยอ่ืนๆ
..........................................................................................................................................................

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

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

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

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวา จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินของขาพเจาตามท่ีระบุ
ไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ............................................................................................
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ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ี........................................................
........................................................................ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนพัฒนาขาราชการ
(กรมอนามัย) เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศดังกลาว

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน

ลงชื่อ...............................................ผูคํ้าประกัน
(.............................................)

ลงชื่อ...............................................คูสมรสผูใหความยินยอม
(.............................................)

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้

ลงชื่อ...............................................ผูคํ้าประกัน
(.............................................)

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ.........................................................................................
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หมายเหตุ (1) ใหผูท่ีไดรับทุนพัฒนาขาราชการลงชื่อเปนพยานในสัญญาคํ้าประกันดวย
(2) ผูคํ้าประกันจะตอง

(2.1) เปนบิดาหรือมารดาของผูใหสัญญา ถาไมมีท้ังบิดาและมารดาตองใหพ่ีหรือนองรวม
บิดาหรือมารดาของผูใหสัญญาเปนผูคํ้าประกัน ท้ังนี้ ผูคํ้าประกันไมตองแสดงหลักทรัพยประกอบการทําสัญญาคํ้า
ประกัน

(2.2) ถาไมมีบุคคลตาม (2.1) จะใหบุคคลอ่ืนเปนผูคํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพย
ก็ได เวนแตในกรณีท่ีไมสามารถแสดงหลักทรัพยได ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายไดแทน
การแสดงหลักทรัพยได

(2.3) ถาไมมีบุคคลตาม (2.1) และ (2.2) ใหสวนราชการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏวาผูใหสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม (2.1) และ (2.2) จริง ใหทํา
สัญญาโดยไมตองมีผูคํ้าประกันได

(3) ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกันพรอมสัญญานี้
(4) ใหผูคํ้าประกันลงชื่อกํากับไวในสัญญาคํ้าประกันทุกหนา

ผูคํ้าประกันลงลายมือชื่อกํากับ....................................................................................



สิ่งที่ผูรับทุนจะตองเตรยีมมาในวันที่มาทําสัญญากับกรมฯ

1. สําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูใหสัญญา (ผูรับทุน) และ
ผูคํ้าประกัน กรณีผูใหสัญญา ผูคํ้าประกันมีคูสมรส จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาทะเบียนสมรสพรอมรับรองสําเนาถูกตองของคูสมรส ผูใหความยินยอมมาดวย

2. ในสวนของสําเนาทะเบียนบานท่ีใชแนบมานั้น ตองตรงกับท่ีผูใหสัญญา และผูคํ้าประกันกรอกมาในสัญญา
การรับทุน และสัญญาคํ้าประกัน

3. พยานท่ีรับรองลายมือชื่อของผูใหสัญญาในสัญญาการรับทุน รายหนึ่งจะตองเปนผูคํ้าประกัน และพยานท่ี
รับรองลายมือชื่อของผูคํ้าประกันในสัญญาคํ้าประกัน รายหนึ่งจะตองเปนผูใหสัญญา

4. อากรแสตมป มูลคา 15 บาท (ใชกับสัญญาคํ้าประกัน 2 ฉบับ ฉบับท่ีกรมอนามัยเก็บไวติดอากรแสตมป
มูลคา 10 บาท สวนฉบับท่ีผูใหสัญญาเก็บไวติดอากรแสตมป มูลคา 5 บาท)

5. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสามารถเขาศึกษา หรือกําลังศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษา
ท่ีกรมอนามัยกําหนด

6. โปรแกรมการศึกษา (ในแตละปการศึกษาจะตองเรียนวิชาอะไรบาง จํานวนก่ีหนวยกิต เปนตน และในกรณี
ผูใหสัญญาสอบตกแลวตองลงทะเบียนซ้ําในวิชาท่ีสอบตกกรมอนามัยจะไมจายคาลงทะเบียนให)

7. ใหเวนวางในสวนของสัญญาการรับทุน ดังนี้
-สัญญาเลขท่ี..............................
-สัญญาทําท่ี..............................
-วันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ.................
-ขอ 1 ใหสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี...............................................เปนตนไป

8. ใหเวนวางในสวนของสัญญาคํ้าประกัน ดังนี้
-สัญญาเลขท่ี..............................
-ทําท่ี........................................
-วันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ.................

หมายเหตุ   สัญญาใหทํา 2 ชุด

………………………………………………………………………….


