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         โดยท่ีผูใ้หส้ัญญาเป็นบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีไดรั้บเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือเฉพาะค่าหน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาจนครบหลกัสูตรจากผูรั้บสัญญาเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทภายในประเทศ
หลกัสูตรนอกเวลาราชการ ตามประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงินสวสัดิการ
ช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ พ.ศ. 2560 
         คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

         ขอ้ 1  ผูรั้บสัญญาอนุญาตใหผู้ใ้หส้ัญญาไปศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทภายในประเทศหลกัสูตรนอกเวลา
ราชการ สาขา ......................................... คณะ ...................................... ณ มหาวทิยาลยั ................................. 
         ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งศึกษาตามหลกัสูตรและสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตการให้เงินทุนสวสัดิการฯ จาก
ผูรั้บสัญญา การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหรือสถาบนัการศึกษาอาจกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บ
สัญญาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู ้ให้สัญญาและได้รับความเห็นชอบจากผู ้รับสัญญาแล้วเท่านั้ น 
         ขอ้ 2  ในระหวา่งการศึกษาตามสัญญาขอ้ 1 ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งรักษาวินยัและประพฤติปฏิบติัตามประกาศ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและค าสั่งอ่ืนๆ ของผูรั้บสัญญา 
สถานศึกษาหรือสถาบนัท่ีผูใ้ห้สัญญาไปศึกษาและของทางราชการอนัเก่ียวกบัการศึกษา การลาไปศึกษา การให้
เงินทุนการศึกษาและการจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่ม หรือเงินอ่ืนใด ทั้งท่ีไดอ้อกใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในวนัท าสัญญาน้ีและ
ท่ีจะออกใชบ้งัคบัต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือวา่กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและค าสั่งดงักล่าวนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี 



         ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาดว้ยความวิริยะ
อุตสาหะเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว หากผูใ้ห้สัญญาจะยุติ หรือเลิกการศึกษาไม่วา่กรณีใด ๆ จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูรั้บสัญญาก่อน 
         ขอ้ 3  ในระหวา่งการศึกษาตามสัญญาขอ้ 1 ผูใ้ห้สัญญาอาจไดรั้บทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนก็ได ้แต่
ทุนนั้นตอ้งไม่มีผลผูกพนัให้ผูใ้ห้สัญญาตอ้งไปปฏิบติังานหรือท างานชดใช้ทุนในหน่วยงานราชการอ่ืน หรือ
สถาบนัเอกชนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใดในระหว่างท่ีไดรั้บเงินทุนการศึกษา หรือปฏิบติังานชดใช้ทุนตามสัญญา
ฉบบัน้ี 
         ขอ้ 4  ในกรณีท่ีผูใ้ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาขอ้ 1 หรือขอ้ 2 หรือขอ้ 3 หรือผูรั้บสัญญาพิจารณาเห็นวา่
ผูใ้ห้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือการศึกษาของผูใ้ห้สัญญาตอ้งยุติลงดว้ย
ประการใดๆ หรือผูรั้บสัญญาไม่อนุญาตให้ผูใ้ห้สัญญาศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นตอ้งเรียกผูใ้ห้
สัญญามาปฏิบติังาน ผูรั้บสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ทนัที และมีสิทธิระงับซ่ึงเงิน
ทุนการศึกษาและ/หรือเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจ่ายให้ และผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งรายงานตวัเป็น
หนัง สือ ต่อผู ้ รั บสัญญาห รือผู ้บังคับบัญชาชั้ นต้นของผู ้ให้สัญญาทัน ที เพื่ อป ฏิบัติ ง านชดใช้ ใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์โดยทนัทีเช่นเดียวกนัเป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบติังานชดใชด้งักล่าวตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส้ินภาคการศึกษาภาคสุดทา้ย 
         ขอ้ 5  เม่ือผูใ้ห้สัญญาส าเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ไม่วา่จะส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ก็
ตาม ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งปฏิบติังานชดใชใ้นมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์โดยทนัทีเป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาท่ี
ใช้ในการศึกษา โดยให้นบัระยะเวลาการปฏิบติังานชดใช้ดงักล่าวตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีส้ินภาคการศึกษาภาค
สุดทา้ย 
         ขอ้ 6  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาเคยไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั หรือมีพนัธะผกูพนั
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังานชดใช้ตามสัญญาอ่ืน และยงัปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังานชดใชไ้ม่ครบ
เวลาตามสัญญานั้น การปฏิบติังานชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เร่ิมตน้นบัถดัจากวนัท่ีปฏิบติัราชการหรือปฏิบติังาน
ชดใชค้รบก าหนดเวลาตามสัญญาอ่ืนนั้นแลว้ 
 ความเสียหายใด ๆ อนัเกิดข้ึนจากผูใ้หส้ัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา ผูใ้หส้ัญญายนิยอมรับผดิชดใชท้ั้งส้ิน 
         ขอ้ 7  ในกรณีท่ีผูใ้ห้สัญญาผิดสัญญาขอ้ 4 หรือขอ้ 5 หรือผูใ้ห้สัญญาไม่มาปฏิบติังานไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ 
ผูใ้หส้ัญญาตอ้งชดใชเ้งินทุนสวสัดิการฯ ท่ีไดรั้บไปคืนให้แก่ผูรั้บสัญญา กบัตอ้งชดใชเ้งินอีกหน่ึงเท่าของเงินท่ี
ตอ้งชดใชด้งักล่าวใหเ้ป็นเบ้ียปรับแก่ผูรั้บสัญญาอีกดว้ย 
      หากผูใ้ห้สัญญาได้ปฏิบัติงานชดใช้แล้วบางส่วน การชดใช้เงินตามวรรคหน่ึงให้ลดลงตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาท่ีไดป้ฏิบติังานชดใชไ้ปแลว้ดงักล่าว 
         ขอ้ 8  เงินท่ีจะตอ้งชดใช้ตามสัญญาขอ้ 7 ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งช าระให้แก่ผูรั้บสัญญาจนครบถ้วนภายใน
ก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูรั้บสัญญา มิฉะนั้น ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งช าระ 
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจ านวนเงินท่ียงัมิไดช้ าระ นบัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 



จนถึงวนัท่ีผูใ้หส้ัญญาไดช้ าระจนครบถว้น 
         ขอ้ 9  ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งรายงานผลการศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา และจดัส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
จ านวน 1 ชุดเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้แก่ผูรั้บสัญญาดว้ย 
         ขอ้ 10  ผูใ้หส้ัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามสัญญาขอ้ 7 ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
                     10.1  ผูใ้ห้สัญญาเสียชีวิต ทุพพลภาพ ตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือผูใ้หส้ัญญาไม่อาจปฏิบติังานชดใชด้ว้ยเหตุสุดวิสัยท่ีมิใช่ความผิดของผูใ้ห้สัญญา หรือเจ็บป่วยร้ายแรงโดย
มีค ารับรองจากแพทยม์ายนืยนั 
                     10.2  ผูรั้บสัญญาไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีผูใ้หส้ัญญาจะไม่ตอ้งรับผิด 
 ถา้ผูใ้หส้ัญญาไปท างานอ่ืนในระหวา่งระยะเวลา 3 (สาม) ปี นบัแต่วนัท่ีผูรั้บสัญญาเห็นวา่ผูใ้ห้สัญญาไม่ตอ้งรับ
ผดิตามวรรคหน่ึง ผูใ้หส้ัญญายงัคงตอ้งรับผดิตามสัญญาขอ้ 7 ต่อไป 
         ขอ้ 11  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญามีพนัธะตอ้งช าระเงินแก่ผูรั้บสัญญาตามสัญญาฉบบัน้ี ผูใ้หส้ัญญายอมให้ผูรั้บ
สัญญาหกัเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูใ้ห้สัญญาจะพึงไดรั้บจากทางราชการเพื่อชดใชเ้งินท่ีผูใ้ห้
สัญญาตอ้งรับผดิชอบตามสัญญาฉบบัน้ีได ้
         ขอ้ 12  ในวนัท าสัญญาฉบบัน้ี ผูใ้หส้ัญญาไดจ้ดัให ้.................................................... ท  าสัญญาค ้าประกนั
การปฏิบติัและความรับผิดตามสัญญาฉบบัน้ีของผูใ้หส้ัญญาดว้ยแลว้ 
         ในกรณีผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งใหพ้ิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย หรือผูรั้บสัญญาเห็นสมควรใหผู้ใ้หส้ัญญาเปล่ียนผูค้  ้าประกนั ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนั
รายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีผูค้  ้าประกนัเดิมถึงแก่ความตาย 
หรือถูกศาลมีค าสั่งใหพ้ิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาใหล้ม้ละลายหรือวนัท่ีผูใ้หส้ัญญาไดรั้บแจง้จาก
ผูรั้บสัญญาใหเ้ปล่ียนผูค้  ้าประกนัแลว้แต่กรณี ถา้ผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสัญญา
ค ้าประกนัแทนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูรั้บสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาฉบบัน้ีได ้เวน้แต่
ผูรั้บสัญญาตรวจสอบแลว้เห็นวา่ ผูใ้หส้ัญญาเป็นผูมี้ศกัยภาพสูงยิง่ในการศึกษาและจะใหผู้ใ้หส้ัญญาศึกษาโดย
ไม่มีผูค้  ้าประกนัก็ได ้
         หากมีพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยฉ์บบัใหม่ท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัเร่ืองค ้าประกนัมีผลใชบ้งัคบั ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งจดัท าสัญญาค ้าประกนัฉบบัใหม่ท่ีมีเง่ือนไขสอดคลอ้ง
กบับทบญัญติัใหม่ของกฎหมายตามแบบท่ีผูรั้บสัญญาจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบบัเดิมภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากผูรั้บสัญญา 
 
 
 
 
 



         สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาไดอ่้านเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยละเอียด
ตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และคู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 

 
ลงช่ือ .............................................................. ผูใ้หส้ัญญา 

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

ลงช่ือ .............................................................. ผูรั้บสัญญา 
(รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์กมัมาล  กุมาร ปาวา) 

 
ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

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

ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
(.......................................................) 

 
         ขา้พเจา้ ...................................... คู่สมรสหรือผูป้กครองของ ........................................... 
ยนิยอมให ้.................................... ท าสัญญาฉบบัน้ีได ้

ลงช่ือ .............................................................. ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(.......................................................) 

 
ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

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

ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
(.......................................................) 

       

         ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หยา่) ในขณะท่ีท าสัญญาน้ี 

ลงช่ือ .............................................................. ผูใ้หส้ัญญา 
(.......................................................) 

 
 



แนวทางในการปฏิบัติการจัดท าสัญญาสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกติของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติในหลักการให้หน่วยงานสามารถจัดท าสัญญา
สวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิต ของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพ/พนักงาน
มหาวทิยาลยั กบับุคลากรของตนท่ีไดสิ้ทธิในการรับสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตไดเ้อง โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมา
ด าเนินการท่ีกองนิติการ และเม่ือการท าสัญญาเสร็จส้ินลงขอให้หน่วยงานส่งสัญญาดงักล่าวให้ งานสวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย ์เพื่อจะไดด้ าเนินการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตต่อไป 
อน่ึง ในการจดัท าสัญญาดงักล่าวมีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 
  1. ผูรั้บเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตจะตอ้งจดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัจ านวน 1 คนจะตอ้งมี
คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 1.1 เป็นบิดา หรือมารดา ของผูท้  าสัญญา หรือ 
 1.2  ถา้ไม่มีบุคคลตามขอ้ 1.1 พี่ หรือนอ้งร่วมบิดาหรือมารดาของผูท้  าสัญญา หรือ 
 1.3  ถา้ไม่มีบุคคลตามขอ้ 1.1 หรือขอ้ 1.2 ใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูค้  ้าประกนัโดยตอ้ง 
  แสดงหลกัทรัพย ์ถา้ไม่สามารถแสดงหลกัทรัพยไ์ด ้ใหพ้ิจารณาความสามารถ 
  ในการใชห้น้ีจากฐานะและรายไดแ้ทน   
 1.4 ถา้ไม่มีบุคคลตามขอ้ 1.1 หรือขอ้ 1.2 หรือขอ้ 1.3   ใหส่้วนราชการตั้ง 
  คณะกรรมการข้ึนตรวจสอบขอ้เทจ็จริง หากผลการตรวจสอบปรากฏวา่ผูท้  า 
  สัญญาไม่มีบุคคลตามขอ้ 1.1 –  ขอ้1.3 จริง ใหท้  าสัญญาโดยไม่ตอ้งมีผูค้  ้า 
  ประกนัได ้    
 2. เอกสารท่ีผูข้อรับสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตตอ้งน ามาประกอบการท าสัญญาอยา่งละ 2  ชุด 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทั้งหมดประกอบดว้ย 
  2.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานมหาวทิยาลยั 
   หรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของตนเองและคู่สมรส (ถา้มี) 
  2.2  ส าเนาทะเบียนบา้นของตนเองและคู่สมรส (ถา้มี) 
  2.3  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ หรือใบมรณบตัรของคู่สมรสแลว้แต่กรณี 
   (ถา้มี) 
 3. เอกสารท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งน ามาประกอบการท าสัญญาอยา่งละ 2  ชุด พร้อมลงนามส าเนา
ถูกตอ้งทั้งหมดประกอบดว้ย 
  3.1  กรณีเป็นผูค้  ้าประกนัตามขอ้ 1.1 – ขอ้ 1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการบตัร 
   ประจ าตวัพนกังานมหาวทิยาลยั (ถา้มี) หรือบตัรประจ าตวัประชาชนของตนเอง 
   และคู่สมรส (ถา้มี) 
  3.2 ส าเนาทะเบียนบา้นของตนเองและคู่สมรส (ถา้มี) 



  3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ หรือใบมรณบตัรของคู่สมรส แลว้แต่กรณี 
   (ถา้มี) 
  3.4 หนงัสือรับรองสถานะขา้ราชการ หรือพนกังานมหาวทิยาลยั พร้อมส าเนาอีก 2 
   ชุด (กรณีไม่ใช่บุคลากรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
 3.5 กรณีใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูค้  ้าประกนัและมีกรณีตอ้งแสดงหลกัทรัพย ์เป็นส าเนา 
  โฉนดท่ีดินและหนงัสือรับรองประเมินราคาท่ีดินพร้อมส าเนา 2 ชุด   
  3.6 อากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท จ านวน 4 ดวง (แนบมาดว้ย) 
 4. วนัท่ีลงนามสัญญาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตจะตอ้งเป็นวนัท่ีผู ้
ลงนามสัญญาฝ่ายมหาวทิยาลยัอยูป่ฏิบติัราชการ 
 5. หนงัสือค ้าประกนัให้ระบุวนัท่ีเร่ิมสัญญาใหต้รงตามวนัท่ีลงนามสัญญาดงักล่าวในขอ้ 4
 6. ผูล้งนามฝ่ายมหาวทิยาลยัคือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์หากในวนัท่ีท่ีระบุ
ในสัญญามีผูรั้กษาการแทนในต าแหน่งก็ใหร้ะบุตวัผูรั้กษาการและต าแหน่งรักษาการใหต้รงตามค าสั่งแต่งตั้งซ่ึง
งานสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เป็นผูด้  าเนินการใหล้งนามเอง 
 7. ผูท้  าสัญญาและผูค้  ้าประกนัจะตอ้งลงนามในสัญญามุมล่างดา้นขวาทุกหนา้ต่อหนา้พยาน
รวมทั้งลงนามก ากบัทุกแห่งท่ีมีการแกไ้ขขอ้ความ 
 8. ผูล้งนามเป็นพยาน 2 คน จะตอ้งลงนามเป็นพยานในสัญญาทุก ๆ หนา้ 
 
 

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

 
 
 
 
 



สัญญาค ้าประกนั 

                                                                                                                 ท าท่ี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                                           วนัท่ี................เดือน................................พ.ศ.............................. 
         ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว....................................................... ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผูใ้ห้สัญญา” 
ไดรั้บอนุญาตจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูรั้บสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาโทภายในประเทศหลกัสูตรนอกเวลาราชการ ดว้ยเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
ในระดบัปริญญาโทภายในประเทศ หลกัสูตรนอกเวลาราชการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตส าหรับ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 และไดท้ าสัญญาการรับเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตเพื่อ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทภายในประเทศ หลกัสูตรนอกเวลาราชการส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
ประจ าปีการศึกษา ....................... ฉบบัเลขท่ี ………. ลงวนัท่ี ..............เดือน........................พ.ศ......................
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “สัญญาการรับทุน” นั้น 
         ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ผูค้  ้าประกนั อาย.ุ..................ปี  
อาชีพ.............................. ต าแหน่ง........................................สังกดั.................................................................... 
ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี..............................ซอย....................................ถนน..........................................................
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................... 
คู่สมรสช่ือ นาย/นาง/นางสาว ................................................... เก่ียวพนักบั..................................... ผูใ้หส้ัญญา 
โดยเป็น.................... ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูค้  ้าประกนั” ตกลงท าสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ผูรั้บ
สัญญา ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
         ขอ้ 1  ผูค้  ้ าประกนัยอมตกลงผูกพนัตนเขา้ค ้าประกนัผูใ้ห้สัญญาต่อผูรั้บสัญญา กล่าวคือ ถา้ผูใ้ห้สัญญา
ปฏิบติัผดิสัญญาการรับทุนไม่วา่ขอ้หน่ึงขอ้ใดดว้ยประการใด ๆ ผูค้  ้าประกนัยินยอมช าระหน้ีไม่เกินกวา่จ านวน
เงินท่ีผูใ้หส้ัญญาตอ้งรับผดิตามขอ้ผกูพนัท่ีระบุไวใ้นสัญญาการรับทุนดงักล่าวนั้นใหแ้ก่ผูรั้บสัญญาทนัทีท่ีไดรั้บ
แจง้เป็นหนงัสือจากผูรั้บสัญญา และผูค้  ้ าประกนัจะรับผิดตามสัญญาน้ีจนกวา่จะมีการช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย
และค่าเสียหาย (ถา้หากมี) ครบเตม็จ านวน 
         ในกรณีท่ีผูใ้ห้สัญญาไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บสัญญาให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดว้ยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  
แมก้ารขยายเวลาอยูศึ่กษาต่อนั้นจะเป็นการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา ระดบัการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศท่ี
ศึกษาไปจากเดิม และผูรั้บสัญญาไดแ้จง้ให้ผูค้  ้าประกนัทราบแลว้ ให้ถือวา่ผูค้  ้าประกนัตกลงรับเป็นผูค้  ้าประกนั
ผูใ้หส้ัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีผูใ้หส้ัญญาไดรั้บการขยายเวลาอยูศึ่กษาต่อดงักล่าวดว้ย 
         ขอ้ 2  ในกรณีท่ีผูรั้บสัญญาผอ่นเวลาหรือผอ่นจ านวนเงินในการช าระหน้ีตามสัญญาการรับทุนให้แก่ผูใ้ห้
สัญญาโดยไดแ้จง้ใหผู้ค้  ้าประกนัทราบและผูค้  ้าประกนัไดต้กลงยินยอมในการผอ่นเวลาหรือผอ่นจ านวนเงินใน
การช าระหน้ีนั้น ใหถื้อวา่ผูค้  ้าประกนัตกลงมิใหถื้อเอาการผอ่นเวลาหรือผอ่นจ านวนเงินในการช าระหน้ีดงักล่าว



เป็นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดของผูค้  ้าประกนัและจะรับผิดในฐานะผูค้  ้าประกนัตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกวา่
จะมีการช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถา้หากมี) ครบเตม็จ านวน 
         ขอ้ 3  ผูค้  ้าประกนัจะไม่เพิกถอนการค ้าประกนัไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าท่ีผูใ้หส้ัญญายงัตอ้งรับผิดชอบอยู่ตาม
เง่ือนไขในสญัญาการรับทุน 

         สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ผูค้  ้าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาฉบบั
น้ีโดยละเอียดตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานและคู่สัญญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละฉบบั 
 

ลงนาม.................................................................ผูค้  ้าประกนั 
(................................................................) 

 
                      ลงนาม.................................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

ลงนาม.................................................................พยาน 
(................................................................) 

 
ลงนาม.................................................................พยาน 

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หยา่) ในขณะท่ีท าสัญญาน้ี 
 

ลงนาม.................................................................ผูค้  ้าประกนั 
(................................................................) 

 


