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“ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ........................................ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ระดับ............................. สาขาวิชา................................................... ณ ประเทศ...................... ...........................
มีกาหนด....................ปี นับตั้งแต่วันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ................. จ นถึงวันที่...........
เดือน...................................... พ.ศ. .....................
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หลั งจากครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ ให้สั ญญาตกลงที่จะทา
สัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบั ติก ารวิจั ย ณ ต่า งประเทศ แต่ห ากไม่ ได้ มีก ารจัดท าสั ญญาขึ้ นใหม่ ไม่ว่ าด้ว ยเหตุ ใดก็ต าม ให้ ถื อว่ า
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
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ข้อ 2 ในระหว่ า งเวลาที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร
วิจั ย ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อบั ง คั บ หรื อค าสั่ ง ทางราชการของ
ผู้ รั บ สั ญญาและของสถานศึกษาหรื อสถาบันที่ ผู้ ให้ สั ญญาศึก ษา ฝึ กอบรม หรือ ปฏิบัติ การวิจัย ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับ
อยู่แล้วในวันทาสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ
และคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบั ติการวิจั ย และจะตั้ งใจศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บัติ การวิจัยด้วยความวิ ริยะอุตสาหะ เพื่อให้ ส าเร็จการ
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สั ญญาประพฤติผิดสั ญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจ ารณาเห็ น ว่า ผู้ ให้ สั ญ ญาไม่อาจส าเร็ จ การศึ กษา ฝึ กอบรม หรือเสร็จสิ้ นการปฏิบัติการวิจั ย ได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 1 หรื อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ ให้สั ญญาต้องยุติล งด้ว ย
ประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
หรือมีความจาเป็นต้องเรี ยกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัว กลั บ เข้ าปฏิ บัติ ราชการเป็ นหนั งสื อต่ อ ผู้ รั บสั ญ ญาหรื อ ผู้ บั งคั บ บัญ ชา
ชั้นต้น ของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบั ติร าชการในกรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
กระทรวง ทบวงกรมอื่น ตามที่ผู้ รับ สัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็ นสมควรทันที เป็นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณี ที่ผู้ ให้ สั ญญาเคยได้ รับอนุญ าตให้ ไปศึกษา ฝึ ก อบรม หรือปฏิบัติก ารวิจั ย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา
ตามสั ญญานั้ น การปฏิบั ติราชการชดใช้ตามสั ญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ ครบกาหนด
เวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสี ย หายใด ๆ อั น เนื่ อ งมาจากที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ 3.1 , 3.2
และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
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ข้อ 4 เมื่อผู้ ให้ สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา
จะต้อ งกลั บ มาปฏิบั ติร าชการในกรม มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึก ษาธิก าร หรือในกระทรวง
ทบวง กรมอื่นตามที่ผู้ รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาเคยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
หรื อ มีพัน ธะผู กพัน ที่จ ะต้อ งปฏิ บั ติร าชการชดใช้ตามสั ญญาอื่น และยัง ปฏิบั ติราชการชดใช้ ไม่ค รบระยะ
เวลาตามสั ญ ญานั้ น การปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ต ามสั ญ ญานี้ ใ ห้ เ ริ่ ม ต้ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการช ดใช้
ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิม
ข้ อ 5 ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาผิ ด สั ญ ญาในข้ อ 3.2 หรื อ ข้ อ 4 หรื อ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ก ลั บ มา
ปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณีผู้ ให้ สั ญญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิ บัติการวิจั ย ด้ วยทุนประเภท 1(ก)
หรือทุนประเภท 1(ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวน
หนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ
อีกด้วย
5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรื อปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1(ข)
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ องชดใช้ เ งิ น เดื อน และเงิน ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ว ยเหลื อ ในระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ
ปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สาหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจานวนที่
กระทรวงการคลังและส านักงานความร่ว มมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่สานักงาน ก.พ. กาหนดสาหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
5.3 กรณีผู้ ให้ สั ญญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้ว ยทุนประเภท 2
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ องชดใช้ เ งิ น เดื อน และเงิน ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ว ยเหลื อ ในระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ
ปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับ สัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สั ญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ าของจานวน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
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ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญากลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการบ้ า ง แต่ ไ ม่ ค รบระยะเวลาดั ง กล่ า ว
ในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ย ปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้ รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้ว น ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้ รับสัญญา
หรื อ ไม่ ก็ ต าม ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งช าระดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ของจ านวนเงิ น ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ช าระ
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สั ญญาไม่ส ามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจั ย หรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ ให้สั ญญากลั บเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้ สั ญญา
ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับ
สัญญาและกระทรวงการคลั งพิจ ารณาเห็ นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ ให้สั ญญาไม่ต้องรับผิ ดเพราะถูก ทาง
ราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย
ทุพพลภาพเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ผู้ ให้สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่าง
ระยะเวลา 2 (สอง) ปี นั บ แต่ วัน ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญญาจะต้อ งกลั บเข้า ปฏิ บั ติร าชการหรื อวั น ที่ผู้ ให้ สั ญ ญาได้อ อก
จากราชการหรื อ ลาออกด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ ใ ห้ สั ญ ญายั ง คงต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น และเบี้ ย ปรั บ
ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา
/ผู้ให้สัญญา...
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ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวัน ที่
ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ .............................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี
คาพิพากษาให้ ล้มละลาย หรื อ ผู้รั บสั ญญาเห็ นสมควรให้ ผู้ให้สัญญาเปลี่ ยนผู้ค้าประกัน ผู้ ให้สั ญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสั ญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้า
ประกัน เดิมถึงแก่ความตายหรื อถูก ศาลมีคาสั่ งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ ล้ มละลายหรื อ
วันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้
มีผู้ ค้าประกันรายใหม่มาทาสั ญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสั ญญามีสิทธิเพิกถอน
การอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี้ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้ รั บ สั ญ ญาตรวจสอบแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาเป็ น ผู้ มี ศั ก ยภาพสู ง ยิ่ ง
ในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หากมีพระราชบั ญญั ติแก้ ไขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ ฉบับ ใหม่ ที่แ ก้ไ ข
เปลี่ ยนแปลงเกี่ย วกับ เรื่ องค้าประกัน มีผ ลใช้บังคับ ผู้ ให้ สั ญญาจะต้องจัดทาสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มี
เงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบทีผ่ ู้รับสัญญาจะได้กาหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา
(....................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับสัญญา
(....................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(....................................................................)
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ข้าพเจ้า ..................................................... คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ .................................................
ยินยอมให้................................................................. ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(....................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(....................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา
(....................................................................)
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สัญญาค้าประกัน
ทาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว...................................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้
รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบั ติการวิจั ย ณ ต่างประเทศ ตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ว่าด้ว ยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และได้ทาสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ฉบับเลขที่............. ลงวันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ............... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................... ผู้ค้าประกัน อายุ ............. ปี
อาชีพ .................................. ตาแหน่ง ............................................. สังกัด ....................................ตั้งบ้านเรือน
อยู่บ้านเลขที่ .............. ซอย ............................ ถนน .............................. ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................ คูส่ มรสชือ่ นาย/นาง/นางสาว.....................................................
เกี่ยวพันกับ ........................................... ผู้ให้สัญญา โดยเป็น .......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ค้าประกัน”
ตกลงทาสัญญาค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญา
ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ไม่เกินกว่าจานวนเงิน
ที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง
เป็ นหนั งสื อจากผู้ รั บสั ญญา และผู้ ค้าประกันจะรับผิ ดตามสั ญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่ า
เสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษาฯ ต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม
แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาฯ ต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาฯ สถานศึกษาฯ หรือ
ประเทศที่ศึกษาฯ ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาฯ ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่ผู้ให้
สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบและผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินใน
การชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า
จะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ ให้สัญญายังต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
/สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ...
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สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ......................................................................................... ผู้ ค้าประกัน
(..................................................................................)
ลงชื่อ ................................................................. คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..................................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................................... พยาน
(..................................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................................... พยาน
(..................................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ค้าประกัน
(..................................................................................)

