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หลักสู ตรนอกเวลาราชการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
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อยูบ่ า้ นเลขที่........... ซอย ............................... ถนน ......................... ตาบล/แขวง .......……......... อาเภอ/เขต
….................จังหวัด ............…………………..ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา” อีกหนึ่งฝ่ าย
โดยที่ผใู้ ห้สัญญาเป็ นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือเฉพาะค่าหน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาจนครบหลักสู ตรจากผูร้ ับสัญญาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทภายในประเทศ
หลักสู ตรนอกเวลาราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือค่าหน่วยกิตสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุญาตให้ผใู้ ห้สัญญาไปศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทภายในประเทศหลักสู ตรนอกเวลา
ราชการ สาขา ......................................... คณะ ...................................... ณ มหาวิทยาลัย .................................
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องศึกษาตามหลักสู ตรและสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตการให้เงินทุนสวัสดิการฯ จาก
ผูร้ ับสัญญา การเปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรหรื อสถาบันการศึกษาอาจกระทาได้เฉพาะกรณี ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับ
สั ญ ญาหรื อหน่ ว ยงานต้น สั ง กั ด ของผู ้ใ ห้ สั ญ ญาและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้รั บ สั ญ ญาแล้ ว เท่ า นั้ น
ข้อ 2 ในระหว่างการศึกษาตามสัญญาข้อ 1 ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรักษาวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งอื่นๆ ของผูร้ ับสัญญา
สถานศึกษาหรื อสถาบันที่ผใู ้ ห้สัญญาไปศึกษาและของทางราชการอันเกี่ยวกับการศึกษา การลาไปศึกษา การให้
เงินทุนการศึกษาและการจ่ายเงินเดือน เงินเพิ่ม หรื อเงินอื่นใด ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันทาสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้บงั คับต่อไปโดยเคร่ งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งดังกล่าวนั้น
เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อการศึ กษา และจะตั้งใจศึ กษาด้วยความวิริยะ
อุตสาหะเพื่อให้สาเร็ จการศึกษาโดยเร็ ว หากผูใ้ ห้สัญญาจะยุติ หรื อเลิกการศึกษาไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะต้องได้รับ
อนุญาตเป็ นหนังสื อจากผูร้ ับสัญญาก่อน
ข้อ 3 ในระหว่างการศึกษาตามสัญญาข้อ 1 ผูใ้ ห้สัญญาอาจได้รับทุนสนับสนุ นจากหน่วยงานอื่นก็ได้ แต่
ทุนนั้นต้องไม่มีผลผูกพันให้ผใู ้ ห้สัญญาต้องไปปฏิ บตั ิงานหรื อทางานชดใช้ทุนในหน่ วยงานราชการอื่น หรื อ
สถาบันเอกชนอื่น หรื อบุคคลอื่นใดในระหว่างที่ได้รับเงิ นทุนการศึกษา หรื อปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนตามสัญญา
ฉบับนี้
ข้อ 4 ในกรณี ที่ผใู้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาข้อ 1 หรื อข้อ 2 หรื อข้อ 3 หรื อผูร้ ับสัญญาพิจารณาเห็นว่า
ผูใ้ ห้สัญญาไม่อาจสาเร็ จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อการศึกษาของผูใ้ ห้สัญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใดๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาศึ กษาไม่ว่ากรณี ใดๆ หรื อมีความจาเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้
สั ญญามาปฏิ บ ตั ิ ง าน ผูร้ ั บ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอนการอนุ ญาตตามสั ญ ญานี้ ไ ด้ท นั ที และมี สิ ท ธิ ระงับ ซึ่ งเงิ น
ทุนการศึกษาและ/หรื อเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินอื่นใดที่ทางราชการจ่ายให้ และผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรายงานตัวเป็ น
หนั ง สื อต่ อ ผู ้ รั บสั ญ ญาหรื อผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาชั้ นต้ น ของผู ้ ใ ห้ สั ญ ญาทั น ที เ พื่ อ ปฏิ บั ติ งานชดใช้ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทันทีเช่ นเดี ยวกันเป็ นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานชดใช้ดงั กล่าวตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สิ้นภาคการศึกษาภาคสุ ดท้าย
ข้อ 5 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาสาเร็ จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่วา่ จะสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดหรื อไม่ก็
ตาม ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทันทีเป็ นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษา โดยให้นบั ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานชดใช้ดงั กล่าวตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่สิ้นภาคการศึกษาภาค
สุ ดท้าย
ข้อ 6 ในกรณี ที่ผใู้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั หรื อมีพนั ธะผูกพัน
ที่จะต้องปฏิ บตั ิราชการหรื อปฏิบตั ิงานชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิบตั ิราชการหรื อปฏิบตั ิงานชดใช้ไม่ครบ
เวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิงานชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับถัดจากวันที่ปฏิ บตั ิราชการหรื อปฏิ บตั ิงาน
ชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาอื่นนั้นแล้ว
ความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากผูใ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ผูใ้ ห้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ท้ งั สิ้ น
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผใู้ ห้สัญญาผิดสัญญาข้อ 4 หรื อข้อ 5 หรื อผูใ้ ห้สัญญาไม่มาปฏิบตั ิงานไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ
ผูใ้ ห้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนสวัสดิการฯ ที่ได้รับไปคืนให้แก่ผรู ้ ับสัญญา กับต้องชดใช้เงินอีกหนึ่ งเท่าของเงินที่
ต้องชดใช้ดงั กล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ผรู ้ ับสัญญาอีกด้วย
หากผูใ้ ห้ สั ญญาได้ป ฏิ บ ัติง านชดใช้แล้ว บางส่ ว น การชดใช้เ งิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดลงตามส่ วนแห่ ง
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบตั ิงานชดใช้ไปแล้วดังกล่าว
ข้อ 8 เงิ นที่จะต้องชดใช้ตามสัญญาข้อ 7 ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผูร้ ั บสัญญาจนครบถ้วนภายใน
กาหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา มิฉะนั้น ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชาระ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยงั มิได้ชาระ นับถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว

จนถึงวันที่ผใู้ ห้สัญญาได้ชาระจนครบถ้วน
ข้อ 9 ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกสิ้ นภาคการศึกษา และจัดส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์
จานวน 1 ชุดเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วแก่ผรู ้ ับสัญญาด้วย
ข้อ 10 ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามสัญญาข้อ 7 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
10.1 ผูใ้ ห้สัญญาเสี ยชี วิต ทุพพลภาพ ตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
หรื อผูใ้ ห้สัญญาไม่อาจปฏิบตั ิงานชดใช้ดว้ ยเหตุสุดวิสัยที่มิใช่ความผิดของผูใ้ ห้สัญญา หรื อเจ็บป่ วยร้ายแรงโดย
มีคารับรองจากแพทย์มายืนยัน
10.2 ผูร้ ับสัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่ผใู ้ ห้สัญญาจะไม่ตอ้ งรับผิด
ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วนั ที่ผรู ้ ับสัญญาเห็นว่าผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับ
ผิดตามวรรคหนึ่ง ผูใ้ ห้สัญญายังคงต้องรับผิดตามสัญญาข้อ 7 ต่อไป
ข้อ 11 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญามีพนั ธะต้องชาระเงินแก่ผรู ้ ับสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้สัญญายอมให้ผรู ้ ับ
สัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรื อเงินอื่นใดที่ผใู้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผใู้ ห้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาฉบับนี้ได้
ข้อ 12 ในวันทาสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้ .................................................... ทาสัญญาค้ าประกัน
การปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญาฉบับนี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผคู ้ ้ าประกันถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาสัง่ ให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผใู ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าประกัน
รายใหม่มาทาสัญญาค้ าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ผคู ้ ้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย
หรื อถูกศาลมีคาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อมีคาพิพากษาให้ลม้ ละลายหรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจาก
ผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผคู ้ ้ าประกันรายใหม่มาทาสัญญา
ค้ าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการอนุ ญาตตามสัญญาฉบับนี้ได้ เว้นแต่
ผูร้ ับสัญญาตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผูใ้ ห้สัญญาเป็ นผูม้ ีศกั ยภาพสู งยิง่ ในการศึกษาและจะให้ผใู ้ ห้สัญญาศึกษาโดย
ไม่มีผคู ้ ้ าประกันก็ได้
หากมี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติ มประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่ องค้ าประกันมีผลใช้บงั คับ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องจัดทาสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้อง
กับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ผูร้ ับสัญญาจะได้กาหนดต่อไปแทนฉบับเดิ มภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากผูร้ ับสัญญา

สัญญานี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ .............................................................. ผูใ้ ห้สัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ .............................................................. ผูร้ ับสัญญา
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.......................................................)
ข้าพเจ้า ...................................... คู่สมรสหรื อผูป้ กครองของ ...........................................
ยินยอมให้ .................................... ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ .............................................................. ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.......................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ .............................................................. ผูใ้ ห้สัญญา
(.......................................................)

แนวทางในการปฏิบัติการจัดทาสั ญญาสวัสดิการช่ วยเหลือค่ าหน่ วยกิตของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้อ นุ ม ัติใ นหลัก การให้ หน่ ว ยงานสามารถจัด ท าสั ญ ญา
สวัส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ ค่ า หน่ ว ยกิ ต ของข้า ราชการ/พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพ/พนัก งาน
มหาวิทยาลัย กับบุคลากรของตนที่ได้สิทธิ ในการรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตได้เอง โดยไม่จาเป็ นต้องมา
ดาเนิ นการที่กองนิ ติการ และเมื่อการทาสัญญาเสร็ จสิ้ นลงขอให้หน่วยงานส่ งสัญญาดังกล่าวให้ งานสวัสดิการ
และสิ ทธิประโยชน์ กองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตต่อไป
อนึ่ง ในการจัดทาสัญญาดังกล่าวมีขอ้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูร้ ับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตจะต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าประกันจานวน 1 คนจะต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นบิดา หรื อมารดา ของผูท้ าสัญญา หรื อ
1.2 ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1.1 พี่ หรื อน้องร่ วมบิดาหรื อมารดาของผูท้ าสัญญา หรื อ
1.3 ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1.1 หรื อข้อ 1.2 ให้บุคคลอื่นเป็ นผูค้ ้ าประกันโดยต้อง
แสดงหลักทรัพย์ ถ้าไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถ
ในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทน
1.4 ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ 1.1 หรื อข้อ 1.2 หรื อข้อ 1.3 ให้ส่วนราชการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริ ง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าผูท้ า
สัญญาไม่มีบุคคลตามข้อ 1.1 – ข้อ1.3 จริ ง ให้ทาสัญญาโดยไม่ตอ้ งมีผคู ้ ้ า
ประกันได้
2. เอกสารที่ผขู ้ อรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตต้องนามาประกอบการทาสัญญาอย่างละ 2 ชุด
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทั้งหมดประกอบด้วย
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
หรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)
2.3 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อใบหย่า หรื อใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วแต่กรณี
(ถ้ามี)
3. เอกสารที่ผคู ้ ้ าประกันต้องนามาประกอบการทาสัญญาอย่างละ 2 ชุด พร้อมลงนามสาเนา
ถูกต้องทั้งหมดประกอบด้วย
3.1 กรณี เป็ นผูค้ ้ าประกันตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.3 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการบัตร
ประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) หรื อบัตรประจาตัวประชาชนของตนเอง
และคู่สมรส (ถ้ามี)
3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)

3.3 สาเนาทะเบียนสมรส หรื อใบหย่า หรื อใบมรณบัตรของคู่สมรส แล้วแต่กรณี
(ถ้ามี)
3.4 หนังสื อรับรองสถานะข้าราชการ หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมสาเนาอีก 2
ชุด (กรณี ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
3.5 กรณี ให้บุคคลอื่นเป็ นผูค้ ้ าประกันและมีกรณี ตอ้ งแสดงหลักทรัพย์ เป็ นสาเนา
โฉนดที่ดินและหนังสื อรับรองประเมินราคาที่ดินพร้อมสาเนา 2 ชุด
3.6 อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จานวน 4 ดวง (แนบมาด้วย)
4. วันที่ลงนามสัญญาที่กาหนดไว้ในสัญญาสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตจะต้องเป็ นวันที่ผู ้
ลงนามสัญญาฝ่ ายมหาวิทยาลัยอยูป่ ฏิบตั ิราชการ
5. หนังสื อค้ าประกันให้ระบุวนั ที่เริ่ มสัญญาให้ตรงตามวันที่ลงนามสัญญาดังกล่าวในข้อ 4
6. ผูล้ งนามฝ่ ายมหาวิทยาลัยคือ รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หากในวันที่ที่ระบุ
ในสัญญามีผรู ้ ักษาการแทนในตาแหน่งก็ให้ระบุตวั ผูร้ ักษาการและตาแหน่งรักษาการให้ตรงตามคาสั่งแต่งตั้งซึ่ ง
งานสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์เป็ นผูด้ าเนินการให้ลงนามเอง
7. ผูท้ าสัญญาและผูค้ ้ าประกันจะต้องลงนามในสัญญามุมล่างด้านขวาทุกหน้าต่อหน้าพยาน
รวมทั้งลงนามกากับทุกแห่งที่มีการแก้ไขข้อความ
8. ผูล้ งนามเป็ นพยาน 2 คน จะต้องลงนามเป็ นพยานในสัญญาทุก ๆ หน้า

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

สัญญาค้ าประกัน
ทาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่................เดือน................................พ.ศ..............................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว....................................................... ซึ่ งต่อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูร้ ับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาโทภายในประเทศหลักสู ตรนอกเวลาราชการ ด้วยเงิน ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโทภายในประเทศ หลักสู ตรนอกเวลาราชการสาหรับบุ คลากรสายสนับสนุ นวิชาการ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิ การช่ วยเหลือค่าหน่วยกิตสาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2560 และได้ทาสัญญาการรับเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทภายในประเทศ หลักสู ตรนอกเวลาราชการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประจาปี การศึกษา ....................... ฉบับเลขที่ ………. ลงวันที่ ..............เดือน........................พ.ศ......................
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “สัญญาการรับทุน” นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ผูค้ ้ าประกัน อายุ...................ปี
อาชีพ.............................. ตาแหน่ง........................................สังกัด....................................................................
ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่..............................ซอย....................................ถนน..........................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.....................................
คู่สมรสชื่อ นาย/นาง/นางสาว ................................................... เกี่ยวพันกับ..................................... ผูใ้ ห้สัญญา
โดยเป็ น.................... ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่ผรู้ ับ
สัญญา ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญา
ปฏิบตั ิผดิ สัญญาการรับทุนไม่วา่ ข้อหนึ่ งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผูค้ ้ าประกันยินยอมชาระหนี้ ไม่เกินกว่าจานวน
เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุนดังกล่าวนั้นให้แก่ผรู ้ ับสัญญาทันทีที่ได้รับ
แจ้งเป็ นหนังสื อจากผูร้ ับสัญญา และผูค้ ้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ จนกว่าจะมีการชาระหนี้ พร้ อมดอกเบี้ย
และค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรื อเงิ นอื่ นใดก็ตาม
แม้การขยายเวลาอยูศ่ ึกษาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรื อประเทศที่
ศึกษาไปจากเดิม และผูร้ ับสัญญาได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผูค้ ้ าประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับการขยายเวลาอยูศ่ ึกษาต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผรู ้ ับสัญญาผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ ตามสัญญาการรับทุนให้แก่ผใู ้ ห้
สัญญาโดยได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบและผูค้ ้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินใน
การชาระหนี้น้ นั ให้ถือว่าผูค้ ้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ ดงั กล่าว

เป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ ้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ ้ าประกันตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกว่า
จะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้อ 3 ผูค้ ้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตราบเท่าที่ผใู ้ ห้สัญญายังต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาการรับทุน

สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับ
นี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงนาม.................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(................................................................)
ลงนาม.................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................................)
ลงนาม.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงนาม.................................................................พยาน
(................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงนาม.................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(................................................................)

