
(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

หลักเกณฑ์การท าสัญญารับทุนพยาบาล 
 

 

๑. การรับทุนนักศึกษาต้องท าสัญญารับทุนและสัญญาค  าประกัน จ านวน ๒ ฉบับ 
 

๒. ก าหนดให้บิดา/มารดาเป็นผู้ลงนามค  าประกันและต้องลงนามต่อหน้าพยาน คือ  
เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
 

๓. กรณี ที่ผู้ลงนามค  าประกัน (บิดา/มารดา) ไม่สามารถเดินทางไปลงนามในสัญญาค  าประกัน 
ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภูมิล าเนาของ
นักศึกษาช่วยลงนามเป็นพยานในสัญญาค  าประกันได้  
(เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล , ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธร , นายอ าเภอ , ปลดัอ าเภอ เป็นต้น) 
พร้อมทั งขอส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรับรองส าเนา จ านวน ๒ ฉบับ 

 
 

เอกสารประกอบการท าสัญญารับทุนพยาบาล 

 

เอกสาร จ านวน หมายเหต ุ

เอกสารผูร้ับทุนพยาบาล 
  

  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำนผูร้ับทุน ๒ ฉบับ จะต้องมีชื่อผู้ท าสัญญา 

  ส ำเนำบัตรประชำชนผูร้ับทุน ๒ ฉบับ จะต้องไม่หมดอาย ุ

  ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ / ส ำเนำใบเปลี่ยนนำมสกลุ (ถ้ำมี) ๒ ฉบับ  
  ส ำเนำบัญชีธนำคำรไทยพำณชิย์ (หน้ำท่ีมีชื่อและเลขท่ีบญัชี)  ๒ ฉบับ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

 
เอกสารผู้ค  าประกัน   
ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ค  ำประกัน และคู่สมรส ๒ ฉบับ จะต้องไม่หมดอาย ุ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ค  ำประกัน และคูส่มรส ๒ ฉบับ จะต้องมีชื่อผู้ค  าประกนั 
ส ำเนำทะเบียนสมรสหรือส ำเนำใบหย่ำของผู้ค  ำประกัน ๒ ฉบับ  
ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ / ส ำเนำใบเปลี่ยนนำมสกลุ (ถ้ำมี) ๒ ฉบับ  
ส ำเนำใบมรณะบัตร ๒ ฉบับ  
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ (กรณีถ้ำเป็นพยำน) ๒ ฉบับ พยานในสัญญาค  าประกัน 
 อากรแสตมป์ ๕ บาท  (ถ้ามี) ๔ ดวง  

 

(เอกสารทุกฉบับ  กรุณารับรองส าเนาถูกต้องด้วยค่ะ) 
 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

สัญญาการรับทุนตามโครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล 
 

สัญญำท ำที่ ……………………………………………………………………… 
 

                                                 วันที่.............เดือน...........................พ.ศ............... 
 
 ด้วยมหำวิทยำลัยมหิดล โดยคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีควำมประสงค์จะให้ทุนกำรศึกษำแก่
นักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของ (คณะ/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)........................  
........................................................................... ..........โดยมีเจตจ ำนงมุ่งหมำยที่จะปฏิบัติงำน ณ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

ข้ำพเจ้ำ.......................................................เกิดเม่ือวันที่........เดือน............. ......พ.ศ…………………อำยุ............ปี
ถือบัตรประชำชนเลขที่......................................อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................
ถนน..................................ต ำบล/แขวง......................................................อ ำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.....................................บิดำชื่อ.................................... .......................................
มำรดำชื่อ.......................................................................เ ป็ นผู้ หนึ่ ง ที่ ก ำ ลั ง ศึ กษำ ในหลั กสู ต รพยำบำลศำสตร
บัณฑิ ตชั นปี ที่  ๔  ของ (คณะ/ วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)....................................................................................และได้
แสดงควำมประสงค์ขอรับทุนตำมเจตจ ำนงของมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจึงขอให้สัญญำไว้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี จะเรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” ดังมีข้อควำมต่อไปนี   

ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำตกลงรับทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ชั นปีที่ ๓ และ/หรือชั นปีที่ ๔    เป็นเงิน
จ ำนวน  .............................................  บำท (  ..................................................................... ) จำกผู้รับสัญญำ   เพ่ือผูกพันกำรปฏิบัติงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ (คณะ/วิทยำลัยมหำวิทยำลัย)........................................................................................................................ 

ข้อ ๒. ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำก ำลังศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตและ
ไดร้ับทุนสนับสนุนตำมสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำจะตั งใจและเพียรพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรศึกษำเล่ำเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง 
ละเลย ทอดทิ ง ยุติ หรือเลิกกำรรับทุนสนับสนุนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรดังที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญำนี  

หำกข้ำพเจ้ำลำออกก่อนศึกษำส ำเร็จ หรือประพฤติตนไม่เหมำะสม หรือฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของ (คณะ/
วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย).....….................................................................... .....................และ (คณะ/วิทยำลัย/
มหำวิทยำลัย)..............................................................................ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้พ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ 
ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้คืนซึ่งทุนกำรศึกษำที่ได้รับไปทั งหมด และเบี ยปรับอีกจ ำนวนหนึ่งเท่ำของจ ำนวนเงินทุนที่ได้รับไปให้แกผู่้รับสญัญำ  
 ข้อ ๓. ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำได้รับทุนกำรศึกษำตำมสัญญำนี  หำกข้ำพเจ้ำเกิดเจ็บป่วยหรือพิกำร และผู้รับ
สัญญำเห็นว่ำข้ำพเจ้ำไม่อำจหรือไม่สำมำรถศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ตำมสัญญำนี ต่อไปได้ ข้ำพเจ้ำไม่ต้อง
รับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๒. 

 
ลงนำม.............................................................นักศึกษำผู้ให้สัญญำ 
 

 

๖๐,๐๐๐ หกหม่ืนบาทถ้วน 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

-๒- 
 
 ข้อ ๔. ภำยหลังที่ข้ำพเจ้ำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอม เข้ำ
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพยำบำล     ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงแล้วแต่กรณีตำมที่ผู้รับสัญญำก ำหนด ใน (หน่วยงำน)  ภำยใน 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรของรัฐอ่ืนใดที่ผู้รับสัญญำเห็นชอบ โดย
กรณีนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนตั งแต่ในชั นปีที่ ๓ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 
๔ ป ีกรณีนักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตท่ีได้รับทุนสนับสนุนในชั นปีที่ ๔ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 
๒ ปี นับแต่วันที่ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน 

แต่ถ้ำภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว ผู้รับสัญญำได้ให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่อไปอีก เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ศึกษำเพ่ิมเติมต่อไปจน
ส ำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำท ำงำนตำมที่คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดีก ำหนด โดยกรณี
นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนตั งแต่ในชั นปีที่ ๓ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ ๔ ปี
นับแต่วันที่ได้ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน กรณีนักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนใน
ชั นปีที่ ๔ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ ๒ ปีนับแต่วันที่ได้ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน แต่ถ้ำเป็นกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติมในระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนหรือท ำงำนตำมค ำสั่งในวรรคแรกของผู้รับสัญญำที่จัดสรรให้ข้ำพเจ้ำไป
ปฏิบัติงำนหรือท ำงำน เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ส ำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำ
ปฏิบัติงำนหรือท ำงำนต่อไปจนครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำนี  ทั งนี ไม่นับระยะเวลำระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
เพ่ิมเติมระหว่ำงเป็นพนักงำนรวมค ำนวณเข้ำด้วย 

ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนภำยหลังส ำเร็จศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตตำมสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมประพฤติและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับหรือค ำสั่งของผู้รับสัญญำที่ได้ก ำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้ำพเจ้ำลงนำมในสัญญำนี  และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภำย
หน้ำโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ำระเบียบข้อบังคับและค ำสั่งต่ำงๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี ด้วย 

ข้อ ๕. หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมควำมในข้อ ๔ แห่งสัญญำนี ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้คืนซึ่ง
ทุนกำรศึกษำ และเบี ยปรับอีกจ ำนวนหนึ่งเท่ำของจ ำนวนเงินที่ได้รับไปดังกล่ำวให้แก่ผู้รับสัญญำ  
 หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบก ำหนดระยะเวลำที่ระบุในข้อ ๔ ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับสัญญำตำมระยะเวลำที่ขำด โดยคิดค ำนวณลดลงตำมส่วนเฉลี่ยจำกจ ำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืน 

ข้อ ๖. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชดใช้เงินทั งจ ำนวนที่ข้ำพเจ้ำจะต้องช ำระตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๒ หรือข้อ ๕ แห่งสัญญำนี 
ให้แก่ผู้รับสัญญำภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้ำพเจ้ำได้รับแจ้งจำกผู้รับสัญญำให้ชดใช้เงิน หำกข้ำพเจ้ำไม่ช ำระเงินดังกล่ำว
ภำยในก ำหนดหรือช ำระไม่ครบไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของจ ำนวนเงินที่
ค้ำงช ำระทั งหมด 

ข้อ๗. ในระหว่ำงกำรศึกษำหรือระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนชดใช้ทุนภำยในคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดชอบตำมสัญญำ ข้อ ๔ หรือขอ้ ๕ ในกรณีต่อไปนี  

(๑.) ตำย 
 

ลงนำม.............................................................นักศึกษำผู้ให้สัญญำ 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

-๓- 
 

(๒.) เจ็บป่วยหรือพิกำรจนไม่อำจหรือไม่สำมำรถศึกษำหรือปฏิบัติงำนได้ 
(๓.) ผู้รับสัญญำไม่สำมำรถจัดให้ข้ำพเจ้ำเข้ำปฏิบัติงำนในคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล 

รำมำธิบดหีรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐอ่ืนใดได้ 
                  (๔) เหตุอื่นใดท่ีผู้รับสัญญำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุอันควรที่ข้ำพเจ้ำจะไม่ต้อง   รับผิดตำมสัญญำ  
 ข้อ ๘. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสัญญำนี ไม่ก่อให้เกิดหน้ำที่แก่ผู้รับสัญญำที่จะต้องจัดให้ข้ำพเจ้ำเข้ำปฏิบัติงำนใน คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐอ่ืนใด    และข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใด ๆ จำก ผู้รับสัญญำในกำรจัดหำต ำแหน่งงำนให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ ๙. ในกำรท ำสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำได้จัดให้(นำย/นำง/นำงสำว)........................................................มำท ำสัญญำ
ค  ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำและควำมรับผิดของข้ำพเจ้ำตำมสัญญำนี ด้วยแล้ว 
           ข้อ ๑๐. สัญญำนี ให้มีผลบังคับเมื่อข้ำพเจ้ำได้รับทุนเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ (คณะ/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)..................................................................................
เป็นต้นไป 
           ข้อ ๑๑. หำกมีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่อง ค  ำประกัน มีผลใช้บังคับ   ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำสัญญำค  ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ใหม่ของกฎหมำยตำมแบบที่ผู้รับสัญญำจะได้ก ำหนดต่อไป แทนฉบับเดิมภำยใน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกผู้รับสัญญำ 
 
           หนังสือสัญญำนี ท ำขึ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 
            ลงนำม.....................................................นักศึกษำพยำบำลผู้รับทุนสนับสนุน 

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

            ลงนำม......................................................ผู้รับสัญญำ 
                   (....................................................)  
 

            ลงนำม......................................................พยำน 
                   (....................................................) 
 

            ลงนำม......................................................พยำน 
                   (.....................................................) 

 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
กรณีผู้รับทุนอายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ 

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

ข้ำพเจ้ำ........................................................(บิดำ) อำยุ.................ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................ต ำบล/แขวง.................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทร............................................ 

และข้ำพเจ้ำ.................................................(มำรดำ) อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี...................หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย...................................ถนน...............................................ต ำบล/แขวง...................................................... 
อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
โทร.................................. เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยของ........................................................โดย
เกี่ยวข้องเป็น............................. ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำกำรรับทุนสนับสนุนเพื่อกำรศึกษำชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ 
ในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ (คณะ/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)......................................................................
ที่............................................................................(ผู้รับทุน) ได้ท ำสัญญำให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยมหิดล(คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ตำมสัญญำฉบับลงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ................แล้วขอแสดง
ควำมยินยอมในกำรที่ (นำย/นำงสำว)………………...…………………………………………………ได้ท ำสัญญำดังกล่ำวให้ไว้ต่อ
มหำวิทยำลัยมหิดล ( คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี)ทุกประกำร 
 
 

ลงนำม................................................................บดิำ 
         (............................................................) 
 
ลงนำม...............................................................มำรดำ 
         (.............................................................) 
 

                                                   ลงนำม...........................................................พยำน 
         (............................................................) 
 
 
 
 
 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

สัญญาค  าประกัน 
    
                           ท ำท่ี ................................................................ 

  วันที่........เดือน............................พ.ศ............. 
 
 ตำมที่..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับ
ทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ 
“ผู้รับสัญญำ” ให้ศึกษำ ณ (คณะ / วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)............................................................ตำมสัญญำ
กำรรับทุนตำมโครงกำรสรรหำบุคลำกรพยำบำล  ลงวันที่........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี เรียกว่ำ “ สัญญำกำรรับทุน ” นั น 

 ข้ำพเจ้ำ....................................................... .(ผู้ค  ำประกัน)อำยุ...........ปี อำชีพ...........................
ต ำแหน่ง..............................................สังกัด....................... ..................อยู่บ้ำนเลขที่....................หมู่ที่….......
ซอย..................ถนน................... .............ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต.............................. .
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.. ...............................................
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................. ............เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญำโดยเป็น..................................
คู่สมรสชื่อ................................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ “ผู้ค  ำประกัน” ตกลงท ำ
สัญญำค  ำประกัน(นำย/นำง/นำงสำว)....................................................ให้ไว้แก่ผู้รับสัญญำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 ข้อ ๑.  ผู้ค  ำประกันตกลงผูกพันตนเข้ำค  ำประกันผู้ให้สัญญำต่อผู้รับสัญญำ กล่ำวคือ  ถ้ำผู้ให้สัญญำ
ปฏิบัติผิดสัญญำรับทุนฯ ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใดๆ ผู้ค  ำประกันยินยอมช ำระหนี ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงิน
ที่ผู้ให้สัญญำต้องรับผิดตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุนฯ ดังกล่ำวนั นให้แก่ผู้รับสัญญำทันทีที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจำกผู้รับสัญญำ และผู้ค  ำประกันจะรับผิดตำมสัญญำนี จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี พร้อมดอกเบี ยและ
ค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี)  ครบเต็มจ ำนวน 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญำได้รับอนุญำตจำกผู้รับสัญญำให้ขยำยเวลำลำศึกษำ ฝึกอบรม ต่อด้วยทุน
หรือเงินอ่ืนใดก็ตำม แม้กำรขยำยเวลำต่อนั นจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำระดับกำรศึกษำ  หรือ
สถำนศึกษำไปจำกเดิม   และผู้รับสัญญำจะได้แจ้งให้ผู้ค  ำประกันทรำบแล้ว   ให้ถือว่ำผู้ค  ำประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค  ำประกันผู้ให้สัญญำต่อไปอีกตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำได้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำ  ฝึกอบรม  ต่อดังกล่ำวด้วย 
 
 
 
                                                           

ลงชื่อ.................................................ผู้ค  ำประกัน 
                                                                 (....................................................) 
 
 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

-๒- 
 

ข้อ ๒.ในกรณีที่ผู้รับสัญญำผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี ตำมสัญญำรับทุนฯ ให้แก่ 
ผู้ให้สัญญำโดยได้แจ้งให้ผู้ค  ำประกันทรำบและผู้ค  ำประกันได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนเวลำ หรือ ผ่อนจ ำนวน
เงินในกำรช ำระหนี นั น ให้ถือว่ำผู้ค  ำประกันตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี 
ดังกล่ำวเป็นเหตุปลดเปลื องควำมรับผิดของผู้ค  ำประกันและจะรับผิดในฐำนะผู้ค  ำประกันตำมสัญญำนี ตลอดไป
จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี พร้อมดอกเบี ยและค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี)  ครบเต็มจ ำนวน 

ข้อ ๓.  ผู้ค  ำประกันจะไม่เพิกถอนกำรค  ำประกันไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบเท่ำที่ผู้ ให้สัญญำยังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขในสัญญำรับทุนฯ 

หนังสือสัญญำนี ท ำขึ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ
ฉบับนี โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละ
ฉบับ 

 
 
 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ค  ำประกัน 
                                                       (..............................................................) 

 
                                                      ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 

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

            ลงชื่อ..............................................................พยำน 
       (..............................................................) 

 
            ลงชื่อ.............................................................พยำน 

       (..............................................................) 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตำย / หย่ำ) ในขณะที่ท ำสัญญำนี  
 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้ค  ำประกัน 
          (.........................................................) 
 
 

 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

สัญญาการรับทุนตามโครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล 
 

สัญญำท ำที่ ……………………………………………………………………… 
 

                                                 วันที่.............เดือน...........................พ.ศ............... 
 
 ด้วยมหำวิทยำลัยมหิดล โดยคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มีควำมประสงค์จะให้ทุนกำรศึกษำแก่
นักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของ (คณะ/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)........................  
.................................................................... .................โดยมีเจตจ ำนงมุ่งหมำยที่จะปฏิบัติงำน ณ คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 

ข้ำพเจ้ำ.......................................................เกิดเม่ือวันที่........เดือน...................พ.ศ …………………อำยุ............ปี
ถือบัตรประชำชนเลขที่......................................อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...... .................
ถนน..................................ต ำบล/แขวง......................................................อ ำเภอ/เขต..... ..............................................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.....................................บิดำชื่อ............................. ..............................................
มำรดำชื่อ.......................................................................เ ป็ นผู้ หนึ่ ง ที่ ก ำ ลั ง ศึ กษำ ในหลั กสู ต รพยำบำลศำสตร
บัณฑิ ตชั นปี ที่  ๔  ของ (คณะ/ วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)....................................................................................และได้
แสดงควำมประสงค์ขอรับทุนตำมเจตจ ำนงของมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจึงขอให้สัญญำไว้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี จะเรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” ดังมีข้อควำมต่อไปนี   

ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำตกลงรับทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ชั นปีที่ ๓ และ/หรือชั นปีที่ ๔    เป็นเงิน
จ ำนวน  .............................................  บำท (  ..................................................................... ) จำกผู้รับสัญญำ   เพ่ือผูกพันกำรปฏิบัติงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ (คณะ/วิทยำลัยมหำวิทยำลัย)........................................................................................................................ 

ข้อ ๒. ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำก ำลังศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตและ
ได้รับทุนสนับสนุนตำมสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำจะตั งใจและเพียรพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรศึกษำเล่ำเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง 
ละเลย ทอดทิ ง ยุติ หรือเลิกกำรรับทุนสนับสนุนก่อนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรดังที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญำนี  

หำกข้ำพเจ้ำลำออกก่อนศึกษำส ำเร็จ หรือประพฤติตนไม่เหมำะสม หรือฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของ (คณะ/
วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย).....….................................................................... .....................และ (คณะ/วิทยำลัย/
มหำวิทยำลัย)..............................................................................ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้พ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ 
ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้คืนซึ่งทุนกำรศึกษำที่ได้รับไปทั งหมด และเบี ยปรับอีกจ ำนวนหนึ่งเท่ำของจ ำนวนเงินทุนที่ได้รับไปให้แก่ผู้รับสญัญำ  
 ข้อ ๓. ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำได้รับทุนกำรศึกษำตำมสัญญำนี  หำกข้ำพเจ้ำเกิดเจ็บป่วยหรือพิกำร และผู้รับ
สัญญำเห็นว่ำข้ำพเจ้ำไม่อำจหรือไม่สำมำรถศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ตำมสัญญำนี ต่อไปได้ ข้ำพเจ้ำไม่ต้อง
รับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๒. 

 
ลงนำม.............................................................นักศึกษำผู้ให้สัญญำ 
 

 

๖๐,๐๐๐ หกหม่ืนบาทถ้วน 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

-๒- 
 
 ข้อ ๔. ภำยหลังที่ข้ำพเจ้ำส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอม เข้ำ
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งพยำบำล     ในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงแล้วแต่กรณีตำมที่ผู้รับสัญญำก ำหนด ใน (หน่วยงำน)  ภำยใน 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรของรัฐอ่ืนใดที่ผู้รับสัญญำเห็นชอบ โดย
กรณีนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนตั งแต่ในชั นปีที่ ๓ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 
๔ ป ีกรณีนักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตท่ีได้รับทุนสนับสนุนในชั นปีที่ ๔ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ 
๒ ปี นับแต่วันที่ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน 

แต่ถ้ำภำยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว ผู้รับสัญญำได้ให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่อไปอีก เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ศึกษำเพ่ิมเติมต่อไปจน
ส ำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำท ำงำนตำมที่คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดีก ำหนด โดยกรณี
นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนตั งแต่ในชั นปีที่ ๓ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ ๔ ปี
นับแต่วันที่ได้ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน กรณีนักศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่ได้รับทุนสนับสนุนใน
ชั นปีที่ ๔ จะต้องท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำ ๒ ปีนับแต่วันที่ได้ก ำหนดในค ำสั่งให้เข้ำปฏิบัติงำน แต่ถ้ำเป็นกำรเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติมในระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนหรือท ำงำนตำมค ำสั่งในวรรคแรกของผู้รับสัญญำที่จัดสรรให้ข้ำพเจ้ำไป
ปฏิบัติงำนหรือท ำงำน เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ส ำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำ
ปฏิบัติงำนหรือท ำงำนต่อไปจนครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำนี  ทั งนี ไม่นับระยะเวลำระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำอบรม
เพ่ิมเติมระหว่ำงเป็นพนักงำนรวมค ำนวณเข้ำด้วย 

ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนภำยหลังส ำเร็จศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตตำมสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมประพฤติและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับหรือค ำสั่งของผู้รับสัญญำที่ได้ก ำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ทั งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้ำพเจ้ำลงนำมในสัญญำนี  และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภำย
หน้ำโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ำระเบียบข้อบังคับและค ำสั่งต่ำงๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี ด้วย 

ข้อ ๕. หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมควำมในข้อ ๔ แห่งสัญญำนี ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้คืนซึ่ง
ทุนกำรศึกษำ และเบี ยปรับอีกจ ำนวนหนึ่งเท่ำของจ ำนวนเงินที่ได้รับไปดังกล่ำวให้แก่ผู้รับสัญญำ  
 หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำนไม่ครบก ำหนดระยะเวลำที่ระบุในข้อ ๔ ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงิน
ให้แก่ผู้รับสัญญำตำมระยะเวลำที่ขำด โดยคิดค ำนวณลดลงตำมส่วนเฉลี่ยจำกจ ำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืน 

ข้อ ๖. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชดใช้เงินทั งจ ำนวนที่ข้ำพเจ้ำจะต้องช ำระตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๒ หรือข้อ ๕ แห่งสัญญำนี 
ให้แก่ผู้รับสัญญำภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้ำพเจ้ำได้รับแจ้งจำกผู้รับสัญญำให้ชดใช้เงิน หำกข้ำพเจ้ำไม่ช ำระเงินดังกล่ำว
ภำยในก ำหนดหรือช ำระไม่ครบไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คิดดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปีของจ ำนวนเงินที่
ค้ำงช ำระทั งหมด 

ข้อ๗. ในระหว่ำงกำรศึกษำหรือระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนชดใช้ทุนภำยในคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี  
ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดชอบตำมสัญญำ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ในกรณีต่อไปนี  

(๑.) ตำย 
 

ลงนำม.............................................................นักศึกษำผู้ให้สัญญำ 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

-๓- 
 

(๒.) เจ็บป่วยหรือพิกำรจนไม่อำจหรือไม่สำมำรถศึกษำหรือปฏิบัติงำนได้ 
(๓.) ผู้รับสัญญำไม่สำมำรถจัดให้ข้ำพเจ้ำเข้ำปฏิบัติงำนในคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล 

รำมำธิบดีหรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐอ่ืนใดได้ 
                  (๔) เหตุอื่นใดท่ีผู้รับสัญญำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุอันควรที่ข้ำพเจ้ำจะไม่ต้อง   รับผิดตำมสัญญำ  
 ข้อ ๘. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำสัญญำนี ไม่ก่อให้เกิดหน้ำที่แก่ผู้รับสัญญำที่จะต้องจัดให้ข้ำพเจ้ำเข้ำปฏิบัติงำนใน คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐอ่ืนใด    และข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใด ๆ จำก ผู้รับสัญญำในกำรจัดหำต ำแหน่งงำนให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ ๙. ในกำรท ำสัญญำนี  ข้ำพเจ้ำได้จัดให้(นำย/นำง/นำงสำว)........................................................มำท ำสัญญำ
ค  ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำและควำมรับผิดของข้ำพเจ้ำตำมสัญญำนี ด้วยแล้ว 
           ข้อ ๑๐. สัญญำนี ให้มีผลบังคับเมื่อข้ำพเจ้ำได้รับทุนเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำในชั นปีที่ ๓ และ/หรือ ๔ ของ
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ (คณะ/วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)..................................................................................
เป็นต้นไป 
           ข้อ ๑๑. หำกมีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่อง ค  ำประกัน มีผลใช้บังคับ   ข้ำพเจ้ำจะจัดท ำสัญญำค  ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติ
ใหม่ของกฎหมำยตำมแบบที่ผู้รับสัญญำจะได้ก ำหนดต่อไป แทนฉบับเดิมภำยใน ๑๕  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกผู้รับสัญญำ 
 
           หนังสือสัญญำนี ท ำขึ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 
 
            ลงนำม.....................................................นกัศึกษำพยำบำลผู้รับทุนสนับสนุน 

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

            ลงนำม......................................................ผู้รบัสัญญำ 
                   (....................................................)  
 

            ลงนำม......................................................พยำน 
                   (....................................................) 
 

            ลงนำม......................................................พยำน 
                   (.....................................................) 

 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

สัญญาค  าประกัน 
    
                           ท ำท่ี ................................................................  

  วันที่........เดือน............................พ.ศ............. 
 
 ตำมที่..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับ
ทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล (คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ 
“ผู้รับสัญญำ” ให้ศึกษำ ณ (คณะ / วิทยำลัย/มหำวิทยำลัย)............................................................ตำมสัญญำ
กำรรับทุนตำมโครงกำรสรรหำบุคลำกรพยำบำล  ลงวันที่.............................................. ..........ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี เรียกว่ำ “ สัญญำกำรรับทุน ” นั น 

 ข้ำพเจ้ำ.......................... ..............................(ผู้ค  ำประกัน)อำยุ...... .....ปี อำชีพ...........................
ต ำแหน่ง..............................................สังกัด....................... ..................อยู่บ้ำนเลขที่....................หมู่ที่….......
ซอย..................ถนน................................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต...............................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................... ........................
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน................................. ............เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญำโดยเป็น....................... ...........
คู่สมรสชื่อ....................................... ......................... ซึ่งต่อไปในสัญญำนี เรียกว่ำ “ผู้ค  ำประกัน” ตกลงท ำ
สัญญำค  ำประกัน(นำย/นำง/นำงสำว)....................................................ให้ไว้แก่ผู้รับสัญญำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี  

 ข้อ ๑.  ผู้ค  ำประกันตกลงผูกพันตนเข้ำค  ำประกันผู้ให้สัญญำต่อผู้รับสัญญำ กล่ำวคือ  ถ้ำผู้ให้สัญญำ
ปฏิบัติผิดสัญญำรับทุนฯ ไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใดๆ ผู้ค  ำประกันยินยอมช ำระหนี ไม่เกินกว่ำจ ำนวนเงิน
ที่ผู้ให้สัญญำต้องรับผิดตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำรับทุนฯ ดังกล่ำวนั นให้แก่ผู้รับสัญญำทันทีที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจำกผู้รับสัญญำ และผู้ค  ำประกันจะรับผิดตำมสัญญำนี จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี พร้อมดอกเบี ยและ
ค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี)  ครบเต็มจ ำนวน 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญำได้รับอนุญำตจำกผู้รับสัญญำให้ขยำยเวลำลำศึกษำ ฝึกอบรม ต่อด้วยทุน
หรือเงินอ่ืนใดก็ตำม แม้กำรขยำยเวลำต่อนั นจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำระดับกำรศึกษำ  หรือ
สถำนศึกษำไปจำกเดิม   และผู้รับสัญญำจะได้แจ้งให้ผู้ค  ำประกันทรำบแล้ว   ให้ถือว่ำผู้ค  ำประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค  ำประกันผู้ให้สัญญำต่อไปอีกตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำได้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำ  ฝึกอบรม  ต่อดังกล่ำวด้วย 
 
 
 
                                                           

ลงชื่อ.................................................ผู้ค  ำประกัน 
                                                                 (....................................................) 
 
 



(ส ำหรับนกัศึกษำพยำบำล จำกสถำบนัภำยนอก) 
 

 
-๒- 

 
ข้อ ๒.ในกรณีที่ผู้รับสัญญำผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี ตำมสัญญำรับทุนฯ ให้แก่ 

ผู้ให้สัญญำโดยได้แจ้งให้ผู้ค  ำประกันทรำบและผู้ค  ำประกันได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนเวลำ หรือ ผ่อนจ ำนวน
เงินในกำรช ำระหนี นั น ให้ถือว่ำผู้ค  ำประกันตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี 
ดังกล่ำวเป็นเหตุปลดเปลื องควำมรับผิดของผู้ค  ำประกันและจะรับผิดในฐำนะผู้ค  ำประกันตำมสัญญำนี ตลอดไป
จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี พร้อมดอกเบี ยและค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี)  ครบเต็มจ ำนวน 

ข้อ ๓.  ผู้ค  ำประกันจะไม่เพิกถอนกำรค  ำประกันไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบเท่ำที่ผู้ ให้สัญญำยังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขในสัญญำรับทุนฯ 

หนังสือสัญญำนี ท ำขึ นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ
ฉบับนี โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละ
ฉบับ 

 
 
 

           ลงชื่อ................................................................ผู้ค  ำประกัน 
                                                       (..............................................................) 

 
                                                      ลงชื่อ......................................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 

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

            ลงชื่อ..............................................................พยำน 
       (..............................................................) 

 
            ลงชื่อ.............................................................พยำน 

       (..............................................................) 
 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตำย / หย่ำ) ในขณะที่ท ำสัญญำนี  
 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้ค  ำประกัน 
          (.........................................................) 
 

 


