
สญัญาเลขท่ี……………/………….. 

 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา   ฝึกอบรมหรือปฏบัิติการวจิัย  ณ  ต่างประเทศ 
 

  สญัญาฉบับนีทํ้าขึน้  ณ................................................ตําบล/แขวง……………..   
อําเภอ/เขต.......................จังหวดั...............................เม่ือวนัท่ี…...…..เดือน……......……พ.ศ…....…

ระหว่างกรม...................................กระทรวง...........................โดย………..................……………………

ตําแหน่ง…………….............……………………ซึง่ต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ผู้ รับสญัญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
นาย/นาง/นางสาว……………….....………………………………ช่ือสกุล………………………..............…

เกิดเม่ือวนัท่ี……...…เดือน…..............….....พ.ศ……..….อาย…ุ...…...ปี   รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

.............................ระดบั…....……ขัน้………….……….บาท  ตําแหน่ง…………………........……………. 
สงักดั………………….................................…กอง................................กรม.......................................   
กระทรวง......................................อยู่บ้านเลขท่ี……….........……........……ซอย…….........…..…………

ถนน……….........……………….ตําบล/แขวง……….....………....…….อําเภอ/เขต………...………......……

จงัหวดั………………….............………ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “ผู้ให้สญัญา” อีกฝ่ายหนึง่ 
 
  โดยท่ีผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากผู้ รับสญัญาให้ไปศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการ

วิจยั ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท……….…………….ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้

ข้าราชการไปศกึษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยัและดงูาน ณ ตา่งประเทศ พ.ศ. 2549 
 
  คูส่ญัญาได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ  1  ผู้ รับสญัญาอนญุาตให้ผู้ ให้สญัญาไป..........................................  ณ  ต่างประเทศ    
ระดบั…….......…………สาขาวิชา……………....................................................……….……...……………

ณ ประเทศ………….…….........................มีกําหนด……...……..ปี...............เดือน.….....…วนั นบัตัง้แต่

วนัท่ี…….….เดือน………....………...พ.ศ….....……จนถงึวนัท่ี….......เดือน……....….....……พ.ศ……....…. 
  ในกรณีท่ีผู้ รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ  หลงัจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ให้สญัญาตกลงท่ีจะทํา

สญัญากบัผู้ รับสญัญาขึน้ใหม ่ เพ่ือใช้ครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนุมติัให้ขยายเวลาลาศกึษา ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบติัการวิจยั   ณ  ต่างประเทศ  แต่หากไม่ได้มีการจดัทําสญัญาขึน้ใหม ่ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ถือวา่

สญัญาฉบบันีมี้ผลครอบคลมุระยะเวลาท่ีได้รับอนมุติัให้ขยายดงักลา่วด้วย 
 
 
 

/ข้อ 2………… 

1 ก (24 ม.ค. 61-1 ก.พ.61) และ ทุนส่วนตัว 
(2 ก.พ.61-3 ก.พ.62)
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  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับอนุญาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั 
ผู้ ให้สญัญาจะต้องรักษาวินยัและประพฤติปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของข้าราชการ หรือคําสัง่ทางราชการ

ของผู้ รับสญัญาและของสถานศกึษาหรือสถาบนัท่ีผู้ ให้สญัญาศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ตลอดจน

ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี    ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศกึษา   ฝึกอบรมและดงูาน   ณ  ต่างประเทศ   

พ.ศ. 2549  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัข้าราชการไปศกึษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั และเก่ียวกบัการจ่ายเงินเดือนระหวา่งลาไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั ทัง้

ท่ี ได้ออกใช้บงัคบัอยู่แล้วในวนัทําสญัญานี ้ และท่ีจะออกใช้บงัคบัต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัและคําสัง่ดงักลา่วนัน้ เป็นสว่นหนึง่ของสญัญาฉบบันี ้
  ผู้ ให้สญัญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการ

วิจยั และจะตัง้ใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจัยด้วยความวิริยะ  อตุสาหะ  เพ่ือให้สําเร็จการศกึษา

ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัโดยเร็ว 
 
  ข้อ 3 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาประพฤติผิดสญัญาดงักล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีท่ีผู้ รับสญัญา

พิจารณาเห็นว่า ผู้ ให้สญัญาไมอ่าจสําเร็จการศกึษา  ฝึกอบรม หรือเสร็จสิน้การปฏิบติัการวิจยั  ได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข้อ 1 หรือการศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจัยของผู้ ให้สญัญาต้องยุติลงด้วย

ประการใด ๆ หรือผู้ รับสญัญาไมอ่นญุาตให้ผู้ ให้สญัญาศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ

มีความจําเป็นต้องเรียกผู้ ให้สญัญากลบัมาปฏิบติังานในหน้าท่ีราชการ ผู้ รับสญัญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาต

ตามสญัญานีไ้ด้ทนัทีและมีสิทธิระงบัซึง่ทนุและหรือเงินเดือน รวมทัง้เงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิม

อ่ืนใดและผู้ให้สญัญาจะต้องปฏิบติัดงันี ้
3.1  รายงานตวักลบัเข้าปฏิบติัราชการเป็นหนงัสือตอ่ผู้ รับสญัญา หรือผู้บงัคบับญัชา 

ชัน้ต้นของผู้ ให้สญัญาทนัที 
3.2  เข้าปฏิบัติราชการในกรม................................กระทรวง............................ 

หรือกระทรวง ทบวง  กรมอ่ืน   ตามท่ีผู้ รับสญัญาและสว่นราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเห็นสมควรทนัทีเป็นระยะเวลา

เท่ากบัระยะเวลาท่ีศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั ณ ตา่งประเทศ 
   3.3  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาเคยได้รับอนญุาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั 
หรือมีพนัธะผูกพนัท่ีจะต้องปฏิบติัราชการชดใช้ตามสญัญาอ่ืน และยงัปฏิบติัราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา

ตามสัญญานัน้ การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานีใ้ห้เร่ิมต้นนับตัง้แต่วันท่ีปฏิบัติราชการชดใช้ครบ

กําหนดเวลาตามสญัญาเดิมแล้ว 
ความเสียหายใด ๆ อนัเน่ืองมาจากการท่ีผู้ ให้สญัญาไมป่ฏิบติัตามข้อ 3.1   3.2  และ 3.3  

ผู้ให้สญัญายินยอมรับผิดชดใช้ทัง้สิน้ 
 

/ ข้อ 4 
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ข้อ 4 เม่ือผู้ ให้สญัญาเสร็จหรือสําเร็จการศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ทัง้นีไ้มว่า่จะ 
เสร็จหรือสําเร็จการศกึษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่  ผู้ ให้สญัญาจะต้อง

กลบัมาปฏิบติัราชการใน กรม.............................................กระทรวง................................................. หรือ

ในกระทรวง  ทบวง กรมอ่ืน  ตามท่ีผู้ รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเห็นสมควรในทันที           
เป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ณ  ตา่งประเทศ 

  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยัหรือมีพนัธะ

ผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบติัราชการชดใช้ตามสญัญาอ่ืนและยงัปฏิบติัราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสญัญานัน้ 
การปฏิบติัราชการชดใช้ตามสญัญานีใ้ห้เร่ิมต้นนบัตัง้แต่วนัท่ีปฏิบติัราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสญัญา

เดิมแล้ว 
 

ข้อ 5  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาผิดสญัญาในข้อ   3.2   หรือข้อ  4    หรือผู้ ให้สญัญาไมก่ลบัมา 
ปฏิบติัราชการไมว่า่ด้วยเหตใุด ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   5.1  กรณีผู้ ให้สญัญาไปศกึษา  ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั  ด้วยทุนประเภท 1 (ก)  
หรือทุนประเภท 1 (ค)  ผู้ ให้สญัญาจะต้องชดใช้ทุน  เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง

ศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  คืนให้แก่ผู้ รับสญัญา  นอกจากนี ้ ผู้ ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวน

หนึ่งเท่าของจํานวนทุน  เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการ

อีกด้วย 
   5.2  กรณีผู้ ให้สญัญาไปศกึษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติัการวิจยั  ด้วยทนุประเภท 1 (ข)  

ผู้ ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา  ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบติัการวิจยั  คืนให้แก่ผู้ รับสญัญา  นอกจากนีผู้้ ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน  

เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักลา่วให้เป็นเบีย้ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   สําหรับส่วนท่ีเป็นเงินทุนท่ีได้รับให้ชดใช้เป็นเบีย้ปรับรายเดือนตามจํานวนท่ี

กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึน้  โดยใช้ฐานอัตรา

คา่ใช้จ่ายท่ีสํานกังาน ก.พ. กําหนดสําหรับผู้ ไปศกึษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติัการวิจยั  ณ  ตา่งประเทศเป็นเกณฑ์ 
   5.3  กรณีผู้ ให้สญัญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจยั  ด้วยทุนประเภท  2  

ผู้ ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ

ปฏิบัติการวิจัย  คืนให้แก่ผู้ รับสญัญา  นอกจากนีผู้้ ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวน 

เงินเดือน  และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักลา่วให้เป็นเบีย้ปรับแก่  ทางราชการอีกด้วย 
 
 
 

/ ในกรณี 
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  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญากลบัเข้าปฏิบติัราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดงักล่าวในข้อ 3.2 หรือ

ข้อ 4  เงินท่ีจะชดใช้คืนและเบีย้ปรับตามวรรคหนึง่ข้างต้นจะลดลงตามสว่นของระยะเวลาท่ีผู้ ให้สญัญากลบัเข้า

ปฏิบติัราชการ 
 

ข้อ 6    เงินท่ีจะชดใช้คืนและเงินเบีย้ปรับตาม  ข้อ 5   ผู้ให้สญัญาจะต้องชําระให้แก่ผู้ รับ 
สญัญา  จนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ รับสญัญา หากผู้ ให้

สญัญาไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าวหรือชําระไมค่รบถ้วน ทัง้นี ้ จะโดยความยินยอมของผู้ รับ

สญัญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สญัญาจะต้องชําระดอกเบีย้ผิดนดัในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี   ของจํานวนเงินท่ียงั

มิได้ชําระนบัแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกวา่จะชําระครบถ้วน 
 

ข้อ 7 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาไมส่ามารถกลบัเข้าปฏิบติัราชการ   หรือกลบัเข้าปฏิบติัราชการ 
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ ให้สญัญาไม่

ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แล้วแตก่รณี 
 ในระหวา่งระยะเวลาท่ีผู้ ให้สญัญาได้รับอนญุาตให้ไปศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัหรือ

ในระหวา่งระยะเวลาท่ีผู้ ให้สญัญากลบัเข้าปฏิบติัราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ ให้สญัญาประพฤติผิดวินยั

อย่างร้ายแรงจนถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สญัญาจะต้องชดใช้เงินและเบีย้ปรับให้แก่ผู้ รับ

สัญญาเป็นจํานวนเงินทัง้หมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทัง้นี  ้เว้นแต่ผู้ รับสัญญาและ

กระทรวงการคลงัพิจารณาเห็นว่า มีเหตผุลอนัสมควรท่ีผู้ ให้สญัญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก

หรือปลดออก 
 ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญาไม่สามารถกลบัเข้าปฏิบติัราชการ หรือกลบัเข้าปฏิบติัราชการไม่ครบ

กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสัง่ให้ออกจากราชการหรือลาออกเน่ืองจากเจ็บป่วย      
ทพุพลภาพเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบคุคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ ผู้ให้สญัญาไมต้่องรับผิด

ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี        แต่ทัง้นีถ้้าผู้ ให้สญัญาไปทํางานอ่ืนในระหว่าง

ระยะเวลา 2 (สอง) ปี   นบัแต่วนัท่ีผู้ ให้สญัญาจะต้องกลบัเข้าปฏิบติัราชการ หรือวนัท่ีผู้ ให้สญัญาได้ออกจาก

ราชการ   หรือลาออกด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้น ผู้ ให้สญัญายงัคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบีย้ปรับตามข้อ 5 
วรรคหนึง่ หรือวรรคสองแล้วแตก่รณี 

 
ข้อ 8  ในกรณีท่ีผู้ ให้สญัญามีพนัธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ รับสญัญาตามสญัญานี ้ ผู้ให้สญัญา 

ยอมให้ผู้ รับสญัญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้ ให้สญัญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือ

ชดใช้เงินท่ีผู้ ให้สญัญาต้องรับผิดชอบตามสญัญานีไ้ด้  ทัง้นี ้หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนีต้ามท่ีระบไุว้ใน 
 

/ ระบไุว้ใน ข้อ 6 
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ข้อ 6 แล้วแตท่างราชการยงัมิได้สัง่จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดดงักลา่วให้แก่ผู้ ให้สญัญา     
ผู้ให้สญัญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบีย้ผิดนดัท่ีเกิดขึน้ในอตัราร้อยละ 7.5  ต่อปี  จนกว่าจะถึงวนัท่ี

ทางราชการเบิกหกัสง่เงินดงักลา่วชดใช้หนี ้
 

ข้อ 9 ในวนัทําสญัญานี ้ผู้ให้สญัญาได้จดัให้……………………………………...……......... 
ทําสญัญาคํา้ประกนัการปฏิบติัและความผิดตามสญัญานีข้องผู้ ให้สญัญาด้วยแล้ว 
      ในกรณีผู้ คํา้ประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคํา

พิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้ รับสญัญาเห็นสมควรให้ผู้ ให้สญัญาเปลี่ยนผู้ คํา้ประกนั ผู้ให้สญัญาจะต้องจดัให้มี

ผู้ คํา้ประกนัรายใหมม่าทําสญัญาคํา้ประกนัแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วนั  นบัแต่วนัท่ีผู้ คํา้ประกนัเดิมถงึ

แก่ความตาย หรือถูกศาลมีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวนัท่ีผู้ ให้สญัญา

ได้รับแจ้งจากผู้ รับสญัญาให้เปลี่ยนผู้ คํา้ประกนัแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ ให้สญัญาไม่สามารถจดัให้มีผู้ คํา้ประกนัราย

ใหมม่าทําสญัญาคํา้ประกนัแทนภายในกําหนดเวลาดงักลา่วผู้ รับสญัญามีสิทธิเพิกถอนการอนญุาตตามสญัญา

นีไ้ด้ เว้นแตผู่้ รับสญัญาตัง้คณะกรรมการขึน้ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ผู้ ให้สญัญาเป็นผู้ มีศกัยภาพสงูย่ิงในการศกึษา 

จะอนมุติัให้ผู้ ให้สญัญาศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั โดยไมมี่ผู้ คํา้ประกนัก็ได้ 

 

  สญัญานีทํ้าขึน้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สญัญานีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว   จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานและคูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

 

 

       ลงช่ือ………………….......………………………ผู้ให้สญัญา 

              (…………………....………………………) 

 

       ลงช่ือ…………………….......……………………ผู้ รับสญัญา 

         (……………………....……………………) 

 

  ลงช่ือ………………………….......………………พยาน 

         (…………………………....………………) 

 

  ลงช่ือ………………………………….......………พยาน 

         (………………………………......………) 
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   ข้าพเจ้า……………………………………………คูส่มรสของ…………......………………… 

ยินยอมให้…………………………………………………………….ทําสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
            
       ลงช่ือ………………………………….....……ผู้ให้ความยินยอม 

         (………………………………...……..) 

 

  ลงช่ือ…………………………….....…………พยาน 

         (……………………………...………) 

 

  ลงช่ือ………………………………...……….พยาน 

         (……………………………...……….) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส (เป็นโสด / คูส่มรสตาย / หย่า)  ในขณะท่ีทําสญัญานี ้

 

       ลงช่ือ…………………...……………………ผู้ให้สญัญา 

              (………………...……………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สญัญาค้าํประกัน 

(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ) 

 
สัญญาเลขที่............./............ 

ทําที่ ..................................................... 
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .......... 

 ตามท่ี.......................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ได้รับอนุญาตจาก  ............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา" ให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ .................................................... ตามสัญญาเลขที่  ................................. 
ลงวันที่............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 
 ข้าพเจ้า ..................................................ผู้ค้ําประกัน ........................................................
อายุ ................. ปี อาชีพ..................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
สังกัด ........................................ อยู่บ้านเลขที่ .................................... ซอย  .......................................... 
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ............................... ...... 
จังหวัด ............................................คู่สมรสซื่อ.......................................... เกี่ยวพันกับ.............................. 
ผู้ให้สัญญาโดยเป็น .................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน”ตกลง 
ทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือถ้า

ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไม่เกินกว่า

จํานวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนัน้ใหแ้ก่ผูร้บัสญัญาทนัที

ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาและผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อม

ดอกเบี้ยและค่าเสยีหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ 

ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ

การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตก

ลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย  

 ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา          

อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา

หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวน

เงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกัน

ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

ข้อ 3. ... 
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 ข้อ 3 ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายังต้อง

รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 

ฝ่ายละฉบับ 

ลงชื่อ........................................................................ผู้ค้ําประกัน 

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

 ลงชื่อ …………………………….…………..คู่สมรสผู้ใหค้วามยินยอม 
 (............................................................) 

ลงชื่อ ……………………………………………………………………พยาน 
 (............................................................) 
 ลงชื่อ………………………………………………........................พยาน 
  (............................................................) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสญัญานี้ 

  ลงชื่อ ....................................................................ผู้ค้ําประกัน 

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