
สัญญาเลขท่ี............../................. 

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ...................................................... ต าบล/แขวง..................................

อ าเภอ/เขต .............................. จงัหวดั................................... เม่ือวันท่ี.......... เดือน......................พ.ศ. ...........

ระหว่างกรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                            

โดย ..................................................................... ต าแหน่ง .............................................. ............ ซึ่งต่อไปนี้ใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว .................................................................. 

ชื่อสกุล...........................................................เกิดเม่ือวันที่.............เดือน...................... พ.ศ. ...............อาย.ุ.....ปี 

รับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราค่าจ้าง..............................บาท ต าแหน่ง........................................... 

สังกัด..................... ........................... กอง.................. .................... กรม............................................... 

กระทรวง ........................................ ........................................ อยู่บ้านเลขที่ ................. ซอย...................... 

ถนน........................................... ต าบล/แขวง............ ...................... อ าเภอ/เขต .............................................. 

จังหวัด ................................................. ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญานี้เรยีกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

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

มีก าหนด....................ปี นับตั้งแต่วันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ................. จ นถึงวันที่...........

เดือน...................................... พ.ศ. .....................                

   ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จ ะท า      

สัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า   

สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 

   

/ข้อ 2... 
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  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ     

วิจัย ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งทางราชการขอ ง       

ผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ

วิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับ   

อยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

   ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือ  

ปฏิบัติการวิจัย และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วย

ประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ

หรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา      

ชั้นต้น ของผู้ให้สัญญาทันท ี 

 3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง ทบวงกรมอ่ืน ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันที เป็นระยะเวลา เท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย                   

ณ ต่างประเทศ                      

 3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย       

หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา

ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนด      

เวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 

/ความเสียหาย... 
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   ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 

ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่า    

จะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา

จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นสมควร

ในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

   ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย  หรือมี

พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม

สัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลา

ตามสัญญาเดิม                                                                                         

  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา               

ปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 

 5.1 กรณีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1(ก)                

หรือทุนประเภท 1(ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง

ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวน

หนึ่งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ

อีกด้วย  

 5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1(ข) ผู้ให้

สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการ

วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน 

และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

         ส าหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจ านวนที่

กระทรวงการคลังและส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก าหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา

ค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 

 

/5.3 กรณีผู้ให้สัญญา… 
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 5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ให้

สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ

วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนเงินเดือน และ

เงนิที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

   ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง  แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าว          

ในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่    

ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ  

  ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา   

ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา 

หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ         

นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ     

ไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญา  

ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

   ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ

วิจัย หรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญา

ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน               

และเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับ

สัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทาง

ราชการไล่ออกหรือปลดออก 

   ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

ไมค่รบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย

ทุพพลภาพเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง     

รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่าง 

 

/ระยะเวลา... 
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ระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออก       

จากราชการหรือลาออกด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ        

ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสองแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา

ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือ

ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้            

ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา              

ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่

ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้ 

  ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ............................................................................. 

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

   ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี         

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง         

จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ า

ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือ    

วันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้        

มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน           

การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่ง                 

ในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

  หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไข

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ าประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มี

เงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบทีผู่้รับสัญญาจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 

15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา 

  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
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     ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับสัญญา 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
                 (....................................................................) 
 
 ข้าพเจ้า ..................................................... คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ .................................................

ยินยอมให้................................................................. ท าสัญญาฉบับนี้ได้  

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

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา 
                 (....................................................................) 



สัญญาค ้าประกัน 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

   ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................ .......... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไป

ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และได้ท าสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม 

หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ฉบับเลขที.่............ ลงวันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ............... 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 

   ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................... ผู้ค้ าประกัน อายุ ............. ปี                           

อาชีพ .................................. ต าแหน่ง ............................................. สังกัด ....................................ตั้งบ้านเรือน 

อยู่บ้านเลขท่ี .............. ซอย ............................ ถนน .............................. ต าบล/แขวง .................................... 

อ าเภอ/เขต ....... ................ .......... จังหวัด .... ................. ........... คู่สมรสชื่อ นาย/นาง/นางสาว

..................... ................................ เกี่ยวพันกับ ........ ............................. ...... ผู้ให้สัญญา โดยเป็น 

.......................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่ผู้รับ

สัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้า

ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่า

จ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อม

ดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 

    ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษาฯ ต่อด้วยทุน

หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาฯ ต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาฯ 

สถานศึกษาฯ หรือประเทศที่ศึกษาฯ ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า           

ผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับการขยายเวลาอยู่

ศึกษาฯ ต่อดังกล่าวด้วย 

 

/ข้อ 2 ในกรณีท่ี... 
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   ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน

จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ

ช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 

   ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายังต้อง

รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

   สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย

ละฉบับ 

 

   ลงชื่อ ......................................................................................... ผู้ ค้ าประกัน 

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

ลงชื่อ ................................................................. คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม  

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

ลงชื่อ ............................................................................................... พยาน  

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

ลงชื่อ ............................................................................................... พยาน  

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ค้ าประกัน  

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


