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หนังสือค ้ำประกันกำรเข้ำศึกษำของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 

 
 ท ำท่ี คณะ...................................................... มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช วันที่ ………………………………… 
 ข้ำพเจ้ำ ....................................................................... อำยุ ......... ปี อำชีพ ........................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชนเลขที่  ............................................... อยู่บ้ำนเลขที่ ................ ซอย ............................  
ถนน  ........................................ แขวง/ต ำบล  ........................................ เขต/อ ำ เภอ  ........................................ 
จั ง ห วั ด  ................................... โ ท รศั พท์  ........................................... ขอท ำ หนั ง สื อ ค  ำ ป ร ะกั น ให้ ไ ว้ แ ก่
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ดังมีข้อควำมดังต่อไปนี  

 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำกำรเข้ำศึกษำของ นำย / นำงสำว ........................... 
..................................................................... ทีท่ ำไว้กับมหำวิทยำลัย ตำมสัญญำที่  ............................................... 
ลงวันที่ .............................................. แล้ว  

 ข้อ 2.1  ข้ำพเจ้ำขอผูกพันตนที่จะค  ำประกันกำรช ำระหนี ของนักศึกษำตำมเข้ำศึกษำตำมข้อ 1 ตลอดจน
ดอกเบี ย ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำฤชำธรรมเนียม ค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี  และค่ำเสียหำยใดๆ ที่
มหำวิทยำลัยมีสิทธิเรียกร้องกับนักศึกษำ และยินยอมให้มหำวิทยำลัยบังคับหลักประกันในข้อ 3 จนกว่ำจะได้ชดใช้
แก่มหำวิทยำลัยจนครบถ้วน  

 ข้อ 3. ในกำรค  ำประกันนี  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยมีรำยละเอียดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี   
 3.1 ข้ำพเจ้ำมีควำมเก่ียวพันกับนักศึกษำโดยเป็น ........................................................... หรอื 
 3.2 ข้ำพเจ้ำเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย ในต ำแหน่ง...................................... 
.............................................................................................. ระดับ ..........................................................................  
สังกัด .................................................................................... อัตรำเงินเดือน............................................ บำท หรือ
 3 .3 เ งิ น สด / เ ช็ ค เ งิ นสด /ตั๋ ว เ งิ น  ธนำคำร  ....................................................................................... 
  สำขำ ........................................... เลขที่ ..................................................... ลงวันที่ ............................................. 
จ ำนวนเงิน ……………………………………………… บำท (………………………………………………) มำวำงไว้เป็นหลักประกัน 
(ซึ่งมหำวิทยำลัยจะคืนให้เมื่อนักศึกษำได้พ้นข้อผูกพันตำมสัญญำที่ท ำไว้กับมหำวิทยำลัย) หรือ  

                                                           
1 มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค  ำประกันภำยใน 60 วันนับแต่วันท่ีนักศกึษำผิดนัด 

สัญญำเลขที.่......................... ปิด 

อากรแสตมป์ 
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 3.4 ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำและปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ อันท ำให้
ทรัพย์สินนี เสื่อมค่ำ ได้แก่ 
  (1) ที่ดิน โฉนดเลขที่ ..................................... หน้ำส ำรวจ ......................... ระวำง .....................  
เนื อท่ี ...............ไร่ ................ งำน ............... ตำรำงวำ  อยู่ที่ต ำบล/แขวง............................................. อ ำเ ภอ/เขต 
.................................................... จังหวดั ..............................................  รำคำประมำณ ............................... บำท 
  (2) ที่ดิน โฉนดเลขที่ ..................................... หน้ำส ำรวจ ......................... ระวำง .....................  
เนื อท่ี ...............ไร่ ................ งำน ............... ตำรำงวำ  อยู่ที่ต ำบล/แขวง........ ..................................... อ ำเภอ/เขต 
.................................................... จังหวดั ..............................................  รำคำประมำณ ............................... บำท 
และข้ำพเจ้ำตกลงจะไม่จ ำหน่ำย โอน ก่อหนี  หรือภำระผูกพันใดๆ ในที่ดินของข้ำพเจ้ำที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 นี  ตลอด
ระยะเวลำที่หนังสือค  ำประกันนี มีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยก่อน หรือ 
 3.52 หลักทรัพย์อ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 4. หนังสือค  ำประกันฉบับนี มีผลใช้บังคับตั งแต่วันท ำสัญญำเข้ำศึกษำตำมข้อ 1 จนถึงวันที่นักศึกษำ 
ได้ปฏิบัติงำนครบถ้วนตำมสัญญำ 

 ข้อ 5. หำกมหำวิทยำลัยผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี ให้นักศึกษำ โดยมีกำรแจ้งเป็น
หนังสือให้ข้ำพเจ้ำทรำบด้วยและข้ำพเจ้ำได้ตกลงยินยอมผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี นั น ให้ถือว่ำ
ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมด้วยในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี นั น และมิให้กำรผ่อนเวลำหรือผ่อน
จ ำนวนเงินกำรช ำระหนี เป็นเหตุปลดเปลื องควำมรับผิดของข้ำพเจ้ำ 

 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสือค  ำประกันนี ตรำบเท่ำที่สัญญำเข้ำศึกษำตำมข้อ 1 ยังคงมีผล
ผูกพัน  

 ข้อ 7. ที่อยู่ของข้ำพเจ้ำที่ปรำกฏในหนังสือฉบับนี ถือเป็นภูมิล ำเนำของข้ำพเจ้ำ กำรส่งหนังสือหรือเอกสำร
เพ่ือบอกกล่ำว แจ้ง หรือทวงถำม ไปยังข้ำพเจ้ำ ให้ส่งไปยังภูมิล ำเนำดังกล่ำวและถือว่ำเป็นกำรส่งโดยชอบ  
หำกข้ำพเจ้ำมีกำรเปลี่ยนภูมิล ำเนำจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือให้มหำวิทยำลัยทรำบ 

 ข้อ 8. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ได้แก่ ข้อมูลทั้งหลายที่
สามารถใช้ระบุถึงข้าพเจ้าที่เป้นเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวข้าพเจ้าได้ไม้ว้าจะอยู้ในรูปแบบใด และ
ยินยอมให้น ำข้อมูลส่วนบุคคลนี เพ่ือน ำไปใช้ประมวลผลทุกช่องทำงตำมวัตถุประสงค์และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ของมหำวิทยำลัย และยินยอมให้มหำวิทยำลัยเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลำที่สัญญำฉบับนี มีผลใช้
บังคับ 

                                                           
2 หลักทรัพย์อื่นๆ ในข้อ 3.5 หมำยถึง กรณีที่ไม่สำมำรถใช้หลักประกันตำมข้อ 3.1 - 3.4 ได้  
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 ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำ  มี   ไม่มีคู่สมรส ขณะท ำหนังสือค  ำประกันข้ำงต้น (ให้ท ำ
เครื่องหมำยใน  ที่เลือก) 
 ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจที่จะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำตำมกฎหมำย โดยไม่ต้อง
ขอควำมยินยอมจำกข้ำพเจ้ำในฐำนะเจ้ำของข้อมูลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้แล้ว และยอมรับว่ำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่
ตำมกฎหมำยที่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือฉบับนี โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องและตรงตำมเจตนำของ 
ข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน3  

 

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

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

 
          ลงชื่อ ........................................................... พยำน  
     (...........................................................)  
 
ค้ำยินยอมของคู่สมรส (กรณีผู้ค  ำประกันมีคู่สมรส) 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................................. เป็นคู่สมรส 
ของผู้ค  ำประกันข้ำงต้น ตำมใบส ำคัญกำรสมรส เลขทะเบียนที่ .............................................................................. 
ลงวันที่ .......................................................................... ได้รับทรำบข้อควำมตำมหนังสือค  ำประกันข้ำงต้นแล้ว 
ยินยอมให้ผู้ค  ำประกันท ำหนังสือค  ำประกันดังกล่ำวได้  
 
 
    ลงชื่อ ........................................................... คู่สมรส/ผู้ให้ควำมยินยอม  
           (...........................................................)  
 
 

       ลงชื่อ ........................................................... พยำน  
           (...........................................................)  
                                                           
3 ผู้ค  ำประกันและบคุคลทีเกีย่วข้องต้องลงลำยมือช่ือในหนังสือค  ำประกันต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัย 



-4- 
 

หลักฐำนที่ใชป้ระกอบกำรท้ำหนังสือค ้ำประกัน  
1. หลักฐำนของผู้ค  ำประกัน  
 1.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
 1.2 ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 1.3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
 1.4 หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)  
2. หลักฐำนคู่สมรสของผู้ค  ำประกัน (ถ้ำมีคู่สมรส)  
 2.1 ค ำยินยอมของคู่สมรส  
 2.2 ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส  
 2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
3. ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วยปำกกำสีน  ำเงิน  
4. ค่ำอำกรแสตมป์ 10 บำท ติดหนังสือค  ำประกัน  
 
คุณสมบัติของบุคคลค ้ำประกัน 
 1. กรณีเป็นข้ำรำชกำรครู หรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน ต้องมีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ ค.ศ. 2 หรือ ระดับ
ช ำนำญกำร หรือมีต ำแหน่งอำจำรย์ แล้วแต่กรณี หรือเทียบเท่ำขึ นไป  
 2. กรณีเป็นข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ ต้องมียศไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยเอก ร้อยต ำรวจเอก หรือเทียบเท่ำขึ นไป  
 3. กรณีเป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน 
ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่ำเดือนละ 30,000 บำท  
 4. ผู้ค  ำประกัน ค  ำประกันนักศึกษำได้ไม่เกิน 1 คน  
 5. กรณีผู้ค  ำประกันมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดข้ำงต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนงำนที่จะ
พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 


