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สัญญาเลขท่ี           /           . 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่         เดือน                            พ.ศ.         .                
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า“ผู้รับสัญญา”           
ฝุายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)                                 ชื่อสกุล                            .เกิดเมื่อวันที่                
เดือน                                      พ.ศ              อายุ                    ปี ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่ง                 สังกัด                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่                 หมู่                  ตรอก/ซอย                                             
. ถนน                                ต าบล /แขวง                                 อ า เภอ /เขต                                
.จังหวัด                                              .ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน
ภายในประเทศ ด้วยทุนประเภท                  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน 
พ.ศ. 2556 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ
ระดับ                    หลักสูตร                                      สาขาวิชา                                           .
สถานที ่                                                                 มีก าหนด           ปี          เดือน        วัน 
นับตั้งแต่วันที่       เดือน                       พ.ศ         จนถึงวันที ่      เดือน                         พ.ศ       . 

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงาน
ภายในประเทศ หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับผู้รับสัญญา
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานภายในประเทศ 
แต่หากไม่มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาด้วย 

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานผู้ให้สัญญา
จะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของ
สถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ตลอดจนและกฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งอ่ืน ๆ  

/ที่เกี่ยวกับ... 

 
ติดรูปถ่าย 
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ที่เกี่ยวกับการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน และเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้าง
ระหว่างลาไปศึกษาทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและ
ให้ถือว่ากฎหมายระเบียบข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรื อดูงาน 
และจะตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน โดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง
ยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษาโดยมิได้รับความเห็นชอบ
จากผู้รับสัญญาก่อนและจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก าหนด 

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือวิจัย ของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ  หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาต
ให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ 
ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและ/หรือเงินค่าจ้างรวมทั้งเงิน
ที่ทางมหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันที 

3.2 เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทันทเีป็นระยะเวลา 2 (สอง) เท่าของระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ 

3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานหรือมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิม 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 
3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จ
หรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในทันทีเป็นระยะเวลา 2 (สอง) เท่า ของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาฝึกอบรม 
วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ 

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา
ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ เงินค่าจ้าง เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา (ถ้ามี) และเงิน
ช่วยเหลือใด ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม วิจัย  หรือดูงาน คืนให้แก่
ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีก 2 (สอง) เท่า ของเงินที่
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

 
/ในกรณี.... 
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน 

ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับ
สัญญาจนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี ้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้
ช าระนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน หรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี ้เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกไล่ออกหรือปลดออก  

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบตามก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานหรือลาออก เนื่องจากเจ็บปุวยทุพพลภาพ หรือ
ตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 5 
(ห้า) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินทุน เงินค่าจ้าง รวมทั้งเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ผู้ให้สัญญาพึงจะได้รับเพ่ือชดใช้
เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ผู้ให้สัญญาได้จัดให้                                                 . .
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน
รายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความ
ตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่ผู้รับ
สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ผู้รับสัญญาจะ
อนุมัติใหผู้้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 
 

/หนังสือสัญญา... 
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4 
 

หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้ 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝุายละฉบับพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ งานทรัพยากรบุคคล 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ให้สัญญา 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     ผู้รับสัญญา 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                             ) 

 
ข้าพเจ้า                                    คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ                                .. 

ยินยอมให้                                               ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
ลงชื่อ                        ผู้ให้ความยินยอม 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ      พยาน  
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ      พยาน  
      (                                             ) 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ     ผู้ให้สัญญา 
     (                                              ) 
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สัญญาเลขท่ี            /          . 

 
สัญญาค้ าประกัน 

 
ท าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัน               เดือน                  พ.ศ.            ..     
 

ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)                                      ชื่อสกุล                               .
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ ตามสัญญาเลขที่                .
ลงวันที่                       ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                  ชื่อสกุล                               .
อายุ              ปี อาชีพ                                         ต าแหน่ง                                            .
สังกัด                                                    อยู่บ้านเลขที่                      หมู่ที่                 .
ซอย                     ถนน                                      ต าบล/แขวง                                    .               
อ าเภอ/เขต                                                    จังหวัด                                                .
คู่สมรสชื่อ                                เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น                                 .
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญาดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่า
จ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันที
ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน                         บาท (                                                          ).       
และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี)
ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  686 วรรคสอง 
วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน
ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา 
ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5
ของสัญญาค้ าประกันนี้ 

/ข้อ 2... 

ติดอากร
สแตมป์ 
10 บาท 

                           ผู้รับสัญญา                                 ผู้ใหส้ัญญา 



6 
 

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเ งิน
ในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจาก
ภาระผูกพันใด ๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้ 

ที่ดิน 
(1) โฉนดเลขที ่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 

           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

(2) โฉนดเลขที่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 
           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

(3) โฉนดเลขที่  หน้าส ารวจ     ระวาง      เนื้อท่ี      ไร่ 
           งาน      วา อยู่ที่ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
จังหวัด       ราคาประมาณ                                  บาท 
 (       ) 

หลักทรัพย์อ่ืน 
1)               . 

ราคาประมาณ                        บาท (                                                 ) 
2)               . 

ราคาประมาณ                        บาท (                                                 ) 

ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ 
ปฏิบัติการวิจัย/ดูงาน จนถึงวันที่         เดือน    พ.ศ.          และผู้ค้ าประกัน
จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ าประกัน มีผลใช้บังคับคู่สัญญาจะต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มี
เงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบับเดิม
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา 
 

/สัญญานี้... 
                           ผู้รับสัญญา                                 ผู้ใหส้ัญญา 
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สัญญานี้ท าขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ งานทรัพยากรบุคคล 
 

 
ลงชื่อ     ผู้ค้ าประกัน 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ                   .คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                             ) 
 
ลงชื่อ     พยาน 
      (                                              ) 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ     ผู้ค้ าประกัน 
      (                                             ) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


