
สัญญาเลขท่ี................../ .................. 
 

แบบหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
ท าท่ี........................................................ 

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

  ข้าพเจ้า.................................................................. ................................. อายุ...................ป ี
เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่ ...... .......................................................................  (บัตรประจ าตัวข้าราชการ
เลขที่..................../..................) ออกให้โดย.................................................................................................... 
เมื่อวันที่ ................... เดือน.............................................. พ.ศ. ....................... ปรากฏหลักฐาน ตามส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ อยู่บ้านเลขท่ี.......................... 
หมู่ที่................ ตรอก/ซอย........................................................ ถนน ................................................................ 
ต าบล/แขวง.................................................................... อ าเภอ /เขต ............................................................
จังหวัด ........................................................................ โทรศัพท์ ........................................................................ 
อาชีพ........................................... ................................. ต าแหน่ง.................................................... ..............
สังกัด............................................................................. ส านักงาน................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ ...................... ถนน .............................................. ต าบล/แขวง......................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................... .........................จังหวัด ................................. ........................................... 
โทรศัพท์ .......................................................... ขอท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ตามท่ีข้าพเจ้าได้ท าสัญญา............................................................................................
ฉบับลงวันที่............................ ......................................... ไว้ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้าพเจ้าได้ผิดสัญญา
................................................................................................. ดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินคืนพร้อม
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ................................................บาท 
(..............................................................................................................) และข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นหนี้ตาม
สัญญาดังกล่าวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใช้เงินดังกล่าวจ านวน
เงินทั้งสิ้น ................................... ....................บาท (......................................................................................) 
โดยข้าพเจ้าได้ชดใช้เงินในวันท าหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แล้วเป็นจ านวน...................................................บาท 
(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จ านวน
.................................................... บาท (....................................................................................... ................) 



- 2 - 
 

ส่วนเงินที่ยังค้างช าระท่ีเหลืออีกจ านวน...........................................บาท (...........................................................) 
ขอผ่อนช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด............. ปี................ เดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5  
ต่อปีของจ านวนเงินที่ค้างช าระนับแต่วันท าหนังสือนี้จนถึงวันช าระหนี้ครบตามจ านวน 

ข้อ 2  จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระหนี้ 
เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ..........................................บาท (........................................................................) 
พร้อมทั้งช าระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดที่ช าระเงินต้นด้วย จนกว่าจะครบจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้และ
ข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพ่ือขอระงับ หรืองดเว้นการช าระหนี้ครั้งนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะ เริ่มผ่อนช าระ
ภายในวันที่ .................. ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน.............................................. พ.ศ. .......... ................. 
เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการช าระหนี้เกินกว่า..................เดือนหรือไม่สามารถส่งเงิน
ช าระหนี้ได้หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการยกเลิก การขอผ่อนช าระหนี้
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ที่ค้างช าระทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทันทีและหรือยินยอมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้หักเงินเดือน ค่าจ้าง  
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ส่งใช้หนี้ได้อีกด้วย 

ข้อ 4  ในวันที่ท าหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้จัดให้........................................................................
ค้ าประกันการช าระหนี้ ต ามหนั งสื อฉบับนี้ ของข้ าพเจ้ า  ในกรณีที่ ผู้ ค้ าประกันถึ งแก่ความตาย  
หรือเป็นคนสาบสูญหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ เด็ดขาดหรือมีค า พิพากษาให้ล้มละลาย หรื อสภาพฐานะความเป็นผู้ค้ าประกันลดน้อยลง  
หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 
ให้เป็นที่พอใจภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่ทราบเหตุ หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

ข้อ 5  หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการส่งเงินหรือในการบังคับช าระ
หนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

หนังสือนี้ท าขึ้น 4 (สี่) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือนี้ 
โดยตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้ายึดถือไว้ 
1 (หนึ่ง) ฉบับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และเก็บไว้ที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัยอีก 
1 (หนึ่ง) ฉบับ 
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ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับสภาพหนี้ 

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

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

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

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

 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

  ข้าพเจ้า.......................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ที่ ......... 
ตรอก/ซอย......................................................................... ถนน ......................................................................... 
ต าบล/แขวง.................................................................... อ าเภอ /เขต ............................................................
จังหวัด ............................................................................ สัญชาติ........................................................................ 
คู่สมรสของ......................................................................... ได้ทราบข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่ อน
ช าระหนี้ของ....................................................................... แล้วยินยอมให้...........................................................
ท าสัญญานี้ได ้

 
ลงชื่อ.................................................................. ผู้ยินยอม 

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

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

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

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

 


