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1. วัตถุประสงค  
  

 เพ่ือจะไดทราบถึงกระบวนการการขอรับทุน การพิจารณา การอนุมัติ ข้ันตอนและ

กระบวนการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขอรับทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศ 

 

2. ขอบเขต 

 
ครอบคลุมการจัดหาแหลงเงินทุน การอนุมัติ การดําเนินงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

 

3. คําจํากัดความ 
 

การศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศ หมายถึง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สูง

กวาระดับปริญญาตรีโดยไดรับใบปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะ 

กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง หมายถึง กองทุนท่ีมีหนาท่ีในการจัดสรรเงิน

จากกองทุนเพ่ือใชในกิจการตางๆ ใหแกสวนราชการตางๆ ในสังกัด โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง

เปนประธานคณะกรรมการฯ ดังกลาว  
 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

 นักทรัพยากรบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสวนนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการ

ในเรื่องดังกลาว โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ ในแตละปการศึกษาใหดําเนินการในเรื่องการให

ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการไดมี

การศึกษาอยางตอเนื่องในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาวิชาตามความตองการของกรมฯ ซ่ึงเปนการ

สนับสนุนแนวความคิดในเรื่อง “การเรียนรูตลอดชีวิต” (Life Long Learning) 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 

 นักทรัพยากรบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  5.1 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑการใหทุน 
  5.2 เวียนการสมัครขอรับทุน 

5.3 รวบรวมพิจารณาตาม ขอ 1 พรอมเสนอความเห็นตอกรมฯ เพ่ืออนุมัติตัว

บุคคล/คาใชจาย 
5.4 แจงใหผูไดรับทุนทราบ และจัดสงสัญญาการขอรับทุน/สัญญาค้ําประกัน ใหผู

ไดรับอนุมัติ 
5.5 นําเสนอสัญญาการขอรับทุน/สัญญาค้ําประกันให  กรมฯ ลงนาม 
5.6 แจงผูไดรับทุนดําเนินการเบิกจายเงินทุน 
5.7 แจงสํานักบริหารการคลังและรายไดเพ่ือซักซอมวิธีการเบิกจายเงินทุน 
5.8 ตรวจสอบการเบิกจายของผูไดรับทุนแตละราย 
5.9 ติดตามประเมินผลการศึกษาเปนระยะๆ 
5.10 ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาและการสําเร็จการศึกษาแกสวนวิชาการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
5.11 แจงรายงานผลสําเร็จการศึกษาใหสวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

บันทึกลงในประวัติสวนบุคคล  (ก.พ.7) 

5.12 รวบรวมเอกสารวิทยานิพนธ, สารนิพนธ ของผูจบการศึกษา 
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เวลามาตรฐานท่ีใช        : 1 ปงบประมาณ 
หนวยงานรับผิดชอบ      : ฝายวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                                  สวนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานในกรณีขอรับทุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาโทภายในประเทศ 
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6. เอกสารอางอิง 

 
 6.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2536 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2540 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543  และ 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
 6.2 คําสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี 155/2540 เรื่อง แตงต้ังกรรมการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงการคลงั  ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2540 
 6.3 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท่ี 30/2546 เรื่อง แตงต้ังกรรมการและ

เลขานุการ และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2546  
  6.4 หลักเกณฑคุณสมบัติของผูไดรับทุน 
 6.5 เกณฑการพิจารณาใหทุนของกรมสรรพสามิต 

 

7. แบบฟอรม 

 

  7.1 สัญญารับทุนการศึกษาในประเทศ (นอกเวลาราชการ) 

 7.2 สัญญาค้ําประกัน 

 

8. เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ

โครงการขอรับทุน

ศึกษาตอระดับ

ปริญญาโท

ภายในประเทศ 

นักทรัพยากร

บุคคล 
สวนนวัตกรรมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ฝายวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

2 ป  เ รี ย งตาม เลข ท่ี

สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ  (นอกเวลาราชการ) 
 

สัญญาเลขท่ี....................................... 
 

  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ ...................................................................................... 
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด ............................. 
เม่ือวันท่ี.………..... เดือน..………..………........... พ.ศ. ....…..….... ระหวางกรมสรรพสามิต   โดย 
...................................................................................................... ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 
“ผูรับสัญญา” ฝายหน่ึง กบั นาย นาง  นางสาว ........................... ช่ือสกุล ..............………........ 
เกิดเม่ือวันท่ี ...…... เดือน ........................ พ.ศ. ............... อาย ุ.......... ป รับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ ระดับ …...... ข้ัน ........…......... บาท ตําแหนง ............…......................... สังกัด 
............................... กอง .......................... กรม ................................................. อยูบานเลขที่ 
…..........….. ซอย ....................... ถนน .......................... ตําบล/แขวง .......……........... อําเภอ/เขต 
................... จังหวัด .................................. ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหสัญญา”  อีกฝายหน่ึง 
 
  โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับทุนการศึกษาจากกรมสรรพสามิต โดยใช (เงินจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง/เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น) เพ่ือดําเนิน   
การดังกลาว 
  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ผูใหสัญญาตกลงรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาภายในประเทศนอกเวลาราชการ
ระดับ.........................................  สาขาวิชา.............................................................................. 
ท่ีสถานศึกษา............................................................................................................................ 
มีกําหนด ............ ป นับต้ังแตวันท่ี ......... เดือน .................... พ.ศ. .............. จนถึงวันท่ี ......... 
เดือน ...................... พ.ศ. ..........… 
 ขอ 2 ในระหวางเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับทุนการศึกษาตามสัญญาน้ี  ผูใหสัญญา
จะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําส่ังทางราชการ
ของผูรับสัญญา   และของสถานศึกษาท่ีผูใหสัญญาศึกษา   และกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ  
คําส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจายเงินทุน  ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญาน้ี และท่ีจะ
ออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับและคําส่ังดังกลาวน้ัน 
เปนสวนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

/ขอ 3 ในกรณีท่ี… 
 

 …………………………………. 
(ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ) 
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 ขอ  3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือพักหรือยุติ
การศึกษา หรือลาออกจากสถานศึกษาโดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับสัญญากอน หรือศึกษาไม 
สําเร็จดวยประการใด ๆ  ก็ดี  หรือสละสิทธิการรับทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับทุน   หรือในกรณีท่ี
ผูใหสัญญามีผลการศึกษาไมผานเกณฑตามที่สถานศึกษากําหนด  และหรือตองพนสภาพการ
เปนนักศึกษาของสถานศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา ผูให
สัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติ
ลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมี
ความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการ  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน
การใหทุนตามสัญญาน้ึไดทันที  และผูใหสัญญายินยอมชดใชคืนเงินทุนท่ีไดรับไปทั้งหมดจาก
........................................................... พรอมเบี้ยปรับอีกหน่ึงเทาของจํานวนเงินท่ีจะตองชดใช
คืนดังกลาว 
 ขอ 4 ผู ให สัญญาจะรายงานตัวตอ ..............................................................
ภายใน 7 วัน กอนวันส้ินสุดของสัญญาน้ี  ถาพนกําหนดอายุสัญญาใหถือวาผิดสัญญา  นับต้ังแต
วันถัดจากวันส้ินสุดของสัญญาเปนตนไป 
 ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 2, 3 และ 4 
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังส้ิน 
 ขอ 5 เม่ือผูใหสัญญาสําเร็จการศึกษาแลว ผูใหสัญญาจะกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตอไปในกรม ................................. กระทรวงการคลัง  เปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ผูใหสัญญา
ไดรับทุนตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  
ตามสัญญาอื่น  และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน  การปฏิบัติราชการ
ชดใชตามสัญญาน้ีใหเร่ิมตนนับต้ังแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 
 ขอ 6 ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาในขอ  5  ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินทุน
ใหแกกรมสรรพสามิตดังตอไปนี้ 
   ก. ถาผูใหสัญญาไมกลับเขาปฏิบัติราชการในกรม ...................................... 
กระทรวงการคลัง ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชคืนเงินทุนท่ีไดรับไปทั้งหมดคืนใหแกผูรับสัญญา 
นอกจากน้ีผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหน่ึงเทาของเงินท่ีผูให
สัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 
 
 

/ ข. ในกรณีท่ีผูให… 
 

 …………………………………. 
(ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ) 
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   ข. ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบกําหนดเวลา
ดังกลาวในขอ 5  ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  เงินท่ีจะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอน จะลดลง
ตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ 7 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญาน้ี ผูใหสัญญาจะตองชําระให 
แกผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา  15  วัน  นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา 
หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบถวนท้ังน้ีจะโดยความ
ยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม   ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป
ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระ  นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 5  เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ หรือ
ในกรณีท่ีผูใหสัญญาถูกส่ังใหออกจากราชการ   หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ   เปน
คนไรความสามารถ  เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิด
ตามความในขอ 6 (ก)  หรือ 6 (ข)  แลวแตกรณี  แตท้ังน้ี  ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวาง
ระยะเวลา  2  ป  นับแตวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน 
ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ  ตามขอ 6 (ก)  หรือ 6 (ข) แลวแตกรณี เวนแต
ผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 
 ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับทุนเพื่อศึกษาตามสัญญาน้ีหรือในระหวาง
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ  5  ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยาง
รายแรงจนถูกลงโทษไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินทุนและเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญา  เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกบัสัญญาขอ  6 
 ขอ 9 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญาน้ี  
ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดท่ีผูใหสัญญาจะพึงไดรับ
จากทางราชการ  เพ่ือชดใชเงินท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได 
 ขอ 10 ถาผูใหสัญญามิไดปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาน้ี  ผูใหสัญญายินยอมให
ฟองเรียกเงินทุนท่ีคางชําระไดทันทีโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา 
 ขอ 11 เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา  ขาพเจาไดจัดให................ 
..................................................... อายุ .......... ป    เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน ................ 
อยูบานเลขที่ .................... ซอย ...................... ถนน ....................... ตําบล/แขวง ................... 
อําเภอ/เขต ..........................  จังหวัด ..............................  ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและ
รับผิดชอบตามสัญญาน้ีดวยแลว 

/ ในกรณีท่ีผูค้ําประกัน… 
 

 …………………………………. 
(ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ) 
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 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูให
สัญญาจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด 30 วัน นับ
แตวันท่ีผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด  หรือมีคํา
พิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผู ใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี ่ยนผูค้ําประกัน
แลวแตกรณี  ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการใหทุนสัญญาน้ีได เวนแตผูรับสัญญา
ต้ังคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ
อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 
  หนังสือสัญญาน้ีทําข้ึนไว ............ ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  ผูใหสัญญาได
อานเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดแลว   จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน  และผูใหสัญญายึดถือไว 1 ฉบับ  ผูรับสัญญายึดถือไว  1  ฉบับ 
 

 
(ลงช่ือ)...............................................................ผูใหสัญญา 

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

(ลงช่ือ)..............................................................ผูรับสัญญา 
          (............................................................) 
 
 
 

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

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

 
 …………………………………. 

(ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ) 
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  ขาพเจา..............................................คูสมรสของ.............................................. 
ยินยอมให..........................................................ทําสัญญาฉบับน้ีได 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................คูสมรสผูยินยอม 
        (...................................................) 

 
 
 

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส   (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)   ในขณะที่ทํา
สัญญาน้ี 
 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผูใหสัญญา 
          (.......................................................) 
 
 
 

 
 
 

 ………………………………….. 
(ผูใหสัญญาลงลายมือชื่อกํากับ) 

  



สัญญาค้ําประกัน 
 

ทําท่ี.................................................... 
      วันท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ. ............... 

 
  ตามท่ี.......................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา 
“ผูใหสัญญา” ตกลงรับทุนจากกรมสรรพสามิต โดยใช (เงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง/เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น) กับ......................................................... 
ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไป ศึกษาภายในประเทศ (ลาศึกษาตอ/นอกเวลาราชการ) 
ระดับ ............................ สาขาวิชา................................... ลงวันท่ี............................ ซ่ึงตอไป
ในสัญญาน้ีเรียกวา  “สัญญารับทุน”  น้ัน 
 
  ขาพเจา ......................................... ผูค้ําประกัน ........................... อายุ ........ป 
อาชีพ ................................... ตําแหนง ................................... สังกัด .....................................
อยูบานเลขที่ .................................. ซอย ................................ ถนน ...................................... 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... 
คูสมรสช่ือ ............................................... เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน ................. ซ่ึงตอไป 
ในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูค้ําประกัน”  ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา  ดังมีขอความ
ตอไปนี้ 
 ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดย
ตกลงรวมรับผิดในฐานะเปนลูกหน้ีรวมกับผูใหสัญญา  กลาวคือ  ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา
รับทุนไมวาขอหน่ึงขอใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหน้ีตามขอผูกพันท่ีระบุไวใน
สัญญารับทุนดังกลาวน้ันท้ังส้ินทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรอง
ใหผูใหสัญญาชําระหน้ีกอน  และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกวาจะมีการชําระ
หน้ีครบเต็มจํานวน 
 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย
ทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอน้ันจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษา  หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษาตอน้ันผูรับสัญญาจะได
แจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูให
สัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษาตอดังกลาวดวย 

                /ขอ 2. ..... 
 
 

 ……………………………………. 
(ผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับ) 
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 ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตาม
สัญญารับทุนใหแกผูใหสัญญา    โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม   ใหถือวา
ผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา  หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ันดวยทุกคร้ัง 
และผูค้ําประกันตกลง  มิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว 
เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญาน้ี
ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหน้ีครบเต็มจํานวน 
 ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญา
ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญารับทุน 
 สัญญาน้ีทําข้ึน .............. ฉบับ  มีขอความตรงกัน  ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผูค้ําประกัน 
          (......................................................) 
 

 
(ลงช่ือ).................................................. คูสมรสผูให 

                                                    ความยินยอม 
           (..................................................) 
 

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

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

 
  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา)  ในขณะที่ทําสัญญาน้ี 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูค้ําประกัน 
          (.................................................) 

 
 ……………………………………. 

(ผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับ) 


