
 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีได้รบัคดัเลือกเข้าศึกษา   

ผู้สมคัรต้องรายงานตวัเข้าศึกษาพร้อมท าสัญญา 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (คู่สัญญา) 

สญัญาเลขที ่..................... 
สญัญาเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตามประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรบัสมคัรและการคัดเลอืกผูม้คีวามสามารถ 
ทางด้านศลิปวฒันธรรม เพือ่เขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรี โดยวธิพีเิศษ 

ประจ าปกีารศกึษา 2564 
--------------------------- 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต าบล/แขวง ลาดยาว อ าเภอ/เขต จตุจักร  
จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ..........................................................................ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
.............................................................................ต าแหน่ง..............................................................................ต่อไปใน
สัญญ านี้ เรียกว่า  “ผู้ รั บสัญญ า ” ฝ่ ายหนึ่ ง  กั บ  น าย /น างสาว ..........................................นามสกุ ล
.......................................เกิดวันที่  ............ เดือน.............................พ .ศ. .............. อายุ  ... ........... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ...........ถนน .............. ...................ตรอก/ซอย................................. ต าบล/แขวง
...............................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด ..................................... ...... 
โทรศัพท์ ...............................................เลขประจ าตัวบัตรประชาชน..............................................................บิดา
ชื่อ ............................................... มารดาชื่อ.............................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ศึกษาในคณะ ...................................................... .........................สาขาวิชา
..................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ สัญญานีเ้รียกวา่ “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ให้สัญญา
ขอให้สัญญาไว้กับผู้รับสัญญามีขอ้ความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญามีสถานภาพเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ผู้ให้สัญญายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ งต่าง ๆ ของผู้รับสัญญา ที่ ใช้บังคับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หรือข้อก าหนดอื่นใดที่บังคับโดยเฉพาะผู้เข้าศึกษาตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมตาม
สัญญานี้ ทั้งนี้ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ 3. ในระหว่างที่ศึกษา ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติดังนี้ 
          3.1 ตั้งใจศึกษาด้วยความขยันหมั่นเพียร 
          3.2 เข้าร่วมกจิกรรมของชมรม.....................................................ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอด
จนกว่าจะส าเร็จหลักสูตรการศึกษา 
          3.3 ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของชมรมกจิกรรม........................................ และต้องหมั่นฝึกซ้อม
อย่างสม่ าเสมอ ตามแผนการฝึกซ้อมที่ชมรมก าหนดให้ จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกฝึกฝน
กอ่นส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          3.4 ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่นิสิตทั่วไป 
 ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  
ผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้ให้สัญญาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตและชดใช้เงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 โดย
ผู้ให้สัญญาไม่มีขอ้โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิน้  

/ข้อ 5 หากผู้ให้สัญญาระงับ.... 

ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา) 



 ข้อ 5. หากผู้ให้สัญญาระงับ หรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพ

การเป็นนิสิตด้วยเหตุที่ฝ่าฝืนสัญญานี้ตามข้อ 4. ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินเบี้ยปรับให้กับผู้รับสัญญาใน

จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถว้น) 

 ข้อ 6. เงินเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะช าระให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในก าหนดเวลา 30 

(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระเงินดังกล่าวภายในก าหนดเวลาหรอืช าระหนี้

ไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญายินยอมให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิ ได้

ช าระแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวถงึวันที่ได้ช าระหนีค้รบถว้น 

 ข้อ 7. ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผดิตามสัญญานี ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          7.1 ตาย 

          7.2 การพน้สภาพนิสิตเพราะเจ็บปว่ยอันถงึขนาดที่แพทย์ปริญญาได้ตรวจและรับรอง 

          7.3 การพ้นสภาพนิสิตเนื่องด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7.4 ผู้รับสัญญาได้พจิารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรที่ผูใ้ห้สัญญาไม่ต้องรับผดิชอบ 

 ข้อ 8. ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................  

นามสกุล...............................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว  

และในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ให้

สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 2 (สอง) เดือน นับแต่ วันที่ผู้ค้ า

ประกันถงึแกก่รรมหรอืล้มละลาย หรอืวันที่ผูใ้ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลง

ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ให้สัญญา 

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

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้รับสัญญา 

 

 

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

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

 

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

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

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนของพยาน 

ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา) 

(……………………………………………………………………………………………) 

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

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



สัญญาค้ าประกัน 
ท าที่................................................... 

วันที่ ..............เดอืน........................................พ.ศ. ........ 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ................................................นามสกุล.......................................... .. 
อาย.ุ............ ปี อาชีพ .................................. ต าแหน่ง.........................................สังกัด................................. 
อยู่บา้นเลขที่...................หมู่................ถนน...................................................ซอย............... .......................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................... .. 
คูส่มรส (นาย/นาง).....................................................นามสกุล.............................................ขอท าสัญญาค้ าประกัน 
(นาย/นางสาว).........................................นามสกลุ....................................ใหไ้ว้แกม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดังมีขอ้ความดงัตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นางสาว).........................................นามสกุล................ .............ได้ท าสัญญาการ 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญญาเลขที่........... ลงวันที่........เดือน................พ.ศ. ...... 
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้
ค้ าประกัน (นาย/นางสาว).................................นามสกุล................................. หาก (นาย/นางสาว).......................... 
นามสกุล..................................กระท าผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ม่จ าต้องเรียกให้ (นาย/นางสาว)...........................นามสกุล............................ 
ช าระหนีก้อ่น และข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวา่จะมีการช าระหนีค้รบถว้นแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับรู้ และยินยอม ในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ผ่อนเวลา หรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสัญญา หรอืผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวให้แก ่(นาย/นางสาว) 
......................................นามสกุล........................................ในทุกกรณี โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ขา้พเจ้าทราบกอ่น 
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการ ปฏิบัติหรือช าระหนี้
ตามสัญญาดังกล่าวครบถว้นแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้การดูแล ว่ากล่าวตักเตือน หรอืสนับสนุนในสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
ทั้งด้านการศึกษา กจิกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม และความประพฤติ ตามเจตนารมณ์ของโครงการรับผู้มีความ 
สามารถทางดา้นศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ของ (นาย/นางสาว).......................................... 
นามสกุล......................................ทุกประการ 
 ข้อ 4. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว).................................... 
นามสกุล..................................... ต้องรับผดิชอบอยู่ตามสญัญาดังกล่าว 
 ข้าพเจ้าไดอ้่านและเขา้ใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้ าประกนั 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ ................................................................พยาน 
        (.............................................................) 

 
หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรข้าราชการ, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน และส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้านของพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา) 



บันทึกยินยอมของคู่สมรส 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง)..............................................นามสกุล..............................................คูส่มรสของ 

(นาย/นาง)..................................นามสกุล........................ ................ยินยอมให้ (นาย/นาง).............................. 

นามสกุล......................................ท าสัญญาค้ าประกันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตามโครงการรับผู้

มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ (นาย/นางสาว)............................. 

นามสกุล................................ 

 

 

 

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

บนัทกึค ารบัรองของผูค้้ าประกนั 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมม่ีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 
 
 
 

 ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้ าประกัน 
        (.............................................................) 
วันที่............เดอืน.....................................พ.ศ. ........ 

  
 

 

 

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  และพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)  



หนังสือค ายินยอมของ บิดา มารดา, บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง 

  1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง)................................................นามสกุล....................................อายุ......... ปี  
อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่............ ถนน.................. ......................................ซอย.......................................  
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............. .................... 
เก่ียวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  
(นาย/นางสาว)................................................ นามสกุล............................................ ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ซึ่ง (นาย/นางสาว).............................................นามสกุล...........................................ได้ท าให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน.......................................
พ.ศ. .............. แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)..................................... ...นามสกุล......................... ............ท า
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ุกประการ 
 2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง).....................................นามสกุล..........................................อายุ ............. ปี  
อยู่บา้นเลขที่..................หมูท่ี่..............ถนน......................................................ซอย....................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................ .................... 
เก่ียวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรอืผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  
(นาย/นางสาว).............................................. นามสกุล.............................................. ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2564  ซึ่ง (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล..........................................ได้ท าให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน......................................
พ.ศ. ............... แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)..................................นามสกุล....................................ท า
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ุกประการ 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................พยาน 
            (..........................................................) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าหนังสือค ายินยอม ฉบับนี้ 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 
หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง และพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)  



เอกสารแนบการท าสัญญา 
 

คูส่ญัญา (ตวัจรงิ 2 ฉบบั) 
 1.ส าเนาบัตรประชาชนของพยาน (พยาน 2 คน) 
 
 
สญัญาค  าประกนั (ตวัจรงิ 2 ฉบบั) 
 กรณีที่1 ผูค้  าประกันโสด 
  1.ส าเนาบัตรขา้ราชการ ( ระดับ C 3 ขึ นไป) 
  2.ส าเนาทะเบยีนบ้าน  
 พยาน 1 คน 
  1.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 
 กรณีที่2 ผูค้  าประกันสมรส 
  1.ส าเนาบัตรขา้ราชการ ( ระดับ C 3 ขึ นไป) 
  2.ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  3.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส  

พยาน 2 คน 
  1.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 
หนงัสอืใหค้วามยนิยอมบิดา มารดา, บิดาหรอืมารดา หรอืผูป้กครอง  
(ตวัจรงิ 2 ฉบับ) 
 กรณีที่1 ผู้ให้ความยินยอม 1 คน 
  1.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง) 
  2.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน ( พยาน ) 
 

 
กรณีที่2 ผู้ให้ความยินยอม 2 คน 

  1.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ และ แม่ ) 
  2.ส าเนาบัตรประชาชน + ส าเนาทะเบียนบ้าน ( พยาน ) 


