
  

สญัญาเลขท่ี ................./...................... 

สัญญารบัทุนเสนอผลงานทางวิชาการ ขาราชการ พนกังาน มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

สัญ ญ าฉบับนี้ ท ำขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหั วหมาก เขตบางกะป  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร   เมื่อวันท่ี.....................เดือน...................................................พ.ศ...........................
ระหวางมหาวิทยาลัยรามคําแหง11กระทรวงการอุดมศึกษา11วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
โดย................................................................................................................ตําแหนงรองอธิการบดฝีายนติกิาร 
ปฏิบัติรการแทนอธิการบดี1มหาวิทยาลัยรามคําแหง1ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา1"ผูรับสัญญา"1ฝายหนึ่ง กับ 
นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล................................................................. 
เกดิเมื่อวันที่.......................เดือน...................................................พ.ศ.................................อายุ.....................ป 
เลขประจำตัวประชาชน................................................................ สัญชาต.ิ................................รับราชการเปน 
ขาราชการ/พนักงานมหาวทิยาลัย ตำแหนง....................................................................................................... 
คณะ/สำนัก..........................................................................อยูบานเลขที่................................ หมูที่.................
ซอย.............................ถนน...........................................ตำบล/แขวง.................................................................. 
อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. หมายเลขโทรศพัท.............................................. 
e-mail……..........……….....................................…………..ชื่อคูสมรส....................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุมัติทุนเสนอผลงานทาง
วิชาการ จากผูรับสัญญา ใหไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ/ตางประเทศ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง วาดวยการใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 คูสัญญา
ทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูให สัญญาตกลงรับทุนเสนอผลงานทางวิชาการ และผูรับสัญญาตกลงให ทุน 
เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน........................................(........................................................................) 
เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเร่ือง...................................................................................................................... 
ในการประชุม.....................................................................สถานที.่....................................................................
จัดโดย.....................................................................ประเทศ..............................................................................
มีกำหนด...................(.......................) ป...................(........................) เดือน....................(.........................) วัน 
นับต้ังแตวันที่...........เดือน.............................พ.ศ.............จนถึงวนัที่............เดือน..........................พ.ศ.............

.............................................. 
(ลายมือชื่อผูใหสัญญา) 

อากรแสตมป์

  บาท 
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       ขอ 2 ในระหวางที่ผูใหสัญญาไดรับทุนเสนอผลงานทางวิชาการตามสัญญาน้ี ผูใหสัญญา
จะตองรักษาวินัยของขาราชการโดยเครงครัด และจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง วาดวยการ
ใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และกฎหมายเก่ียวกับการจายเงินเดือนระหวางลา ท้ังที่ใชอยูในวันทำสัญญานี้ 
และที่จะมีประกาศใชบังคับใหม และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ฉบับน้ี 

ผูใหสัญญาจะตองไมยุติการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเปลี่ยนสถานท่ีเสนอผลงานทาง
วิชาการ โดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับสัญญากอน หรือสละสิทธิ์การรับทุนในระหวางเวลาที่ไดรับทุน 

ผูใหสัญญาจะตองรายงานผลการเสนอผลงานทางวิชาการ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากสิ้นสุด
การเสนอผลงานทางวิชาการ หรือไดรับการตอบรับการตีพิมพผลงานทางวิชาการ ภายใน 60  (หกสิบ) วัน นับแตวันที่รายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ไดรับการตอบรับการที่พิมพผลงานทางวิชาการ 

ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 1 และขอ 2 หรือยุติการเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือเปลี่ยนสถานท่ีเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับสัญญากอน หรือสละสิทธ์ิการรับทุนในระหวางเวลาท่ีไดรับทุน หรือมีความประพฤติเสื่อม
เสีย ผูใหสัญญายินยอมใหผูรับสัญญาเพิกถอนการใหทุน ลดทุน หรืองดจายเงนิทุนแกผูใหสัญญา หรือในกรณี
ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา มีความจำเปนในทางราชการที่จะเรยีกใหผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติราชการใด ๆ ก็
ดี ผูรับสัญญาคงไวซึ่งสิทธิท่ีจะเรียกตัวผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติราชการได ในกรณีเชนนี้ ผูใหสัญญาจะตองรีบ
รายงานตัวตอผูรับสัญญาโดยไมชักชา 

ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการท่ีผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามวรรคกอน ผูใหสัญญา
ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 

หากผูใหสัญญาไดรับเงินทุนเกินสิทธิที่ควรจะไดรับ ผูใหสัญญายินยอมคืนเงินทุนที่รับเกิน
สิทธิไปนั้นแกผูรับสัญญา 

ขอ 4 เม่ือผูใหสัญญาสำเร็จการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือไมสำเร็จการเสนอผลงานทาง
วิชาการ หรือผู ใหสัญญาถูกเรียกตัวกลับตามขอ 3 ผูใหสัญญาจะตองเขาปฏิบัติราชการชดใชทุน 
ในตำแหนง..............................................................สังกัด...................................................... หรือหนวยงานอ่ืน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 (หก) เดือน 

 ในกรณีเชนนี้หากผูใหสัญญาเคยไดรับทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัตริาชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช
ตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกำหนดเวลาตามสัญญาเดิมเหลานั้นแลว 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาตาม ขอ 4 หรือไมกลับมาปฏิบัติราชการดวยเหตุใด ๆ 
ก็ดี หรือผูใหสัญญาไมปฏิบัติตาม ปฏิบัติไมครบถวน หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดที่กำหนดไวในสัญญา
นี้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูใหสัญญาจะชดใชเงินทุนและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา ดังน้ี  

.............................................. 
(ลายมือชื่อผูใหสัญญา) 
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(1) ถาผูใหสัญญาไมกลับเขาปฏิบัติราชการในหนวยงานตามขอ 4 ผูใหสัญญา
ยินยอมรับผิดชดใชคืนเงินทุนที่ไดรับไปในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหไปเสนอผลงานทางวิชาการท้ังหมดพรอม
เบ้ียปรบัอีก 3 (สาม) เทาของเงินทุนที่ผูใหสัญญาไดรับไป 

 
(2) ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการไปบางสวน แตไมครบกำหนดเวลา

ดังกลาวในขอ 4 ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชคืนเงินทุนตามจำนวนที่กำหนดไวใน
สัญญาเต็มจำนวน พรอมเบี้ยปรับอีก 3 (สาม) เทาของเงินทุนที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืน โดยไมหัก
ระยะเวลาที่ไดปฏิบัติราชการชดใชทุนไปแลว 

ขอ 6 เงินทุนท่ีจะตองชดใชคืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชำระใหแกผูรับ
สัญญาจนครบถวนภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูให
สัญญาไมชำระใหภายในเวลาที่กำหนดหรือชำระแตไมครบ ไมวาจะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็
ตาม ผูใหสัญญายินยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไมไดชำระอีกในอัตรารอยละ 15 ตอป จนกวาจะชำระ
ครบถวน 

 ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถปฏิบัติราชการตอไป หรือปฏิบัติราชการตอไปไมครบ
กำหนดระยะเวลาตามขอ 4 เพราะเหตุถึงแกความตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถหรือเสมือน 
ไรความสามารถตามคำพิพากษาของศาล หรือเจ็บปวย จนไมสามารถเสนอผลงานทางวิชาการได 
โดยมีคำรับรองจากสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 

ขอ 8 ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาปฏิบัติราชการชดใชทนุตามขอ 4  หากผูใหสัญญา
ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือไป
ปฏิบัติราชการชดใชทุนตอเนื่องที่สวนราชการหรือหนวยงานอื่น ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินทุนใหแกผูรับ
สัญญาครบจำนวนท่ีตองชดใชใหเสร็จสิ้นเสียกอน 

ขอ 9 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชำระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ยินยอมใหผูรับสัญญาหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ 
เพ่ือชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรบัผิดชอบตามสัญญานี้ได 

ขอ 10 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ผูใหสัญญาไดจัดให (ผูค้ำประกัน) 
(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ................ป เกี่ยวพันกับผูให
สัญญาโดยเปน.................................ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ดวยแลว 

       ในกรณีผูค้ำประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคำสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 

มีคำพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ำประกัน ผูใหสัญญาจะตอง 

จัดใหมีผูค้ำประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำประกันแทน ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ 

ผูค้ำประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาล มีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาใหลมละลายหรือ

ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหสัญญาไดรับหนังสือแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ำประกันแลวแต

กรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ำประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลา

ดังกลาวผูรับสัญญามีสิทธิยุติการใหทุนตามสัญญานี้ได  

.............................................. 
(ลายมือชื่อผูใหสัญญา) 
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สัญญาน้ีทำข้ึน 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละ  1  ฉบับ 

คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงคทุกประการ 

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

 ลงชื่อ................................................................ผูรับสัญญา 

ลงชื่อ..........................................................ผูใหสัญญา 
     
(........................................................) 

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

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

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

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................

คูสมรสของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. ไดทราบขอความใน

สัญญาน้ีแลวและยินยอมให (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................

ทำสัญญานี้ได 

ลงชื่อ......................................................คูสมรสผูยินยอม
       

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

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



 

 

                                         สัญญาค้ำประกัน 

(สัญญารับทุนเสนอผลงานทางวิชาการ ขาราชการ พนกังาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

สัญญาเลขที่ .................../.................... 
วันที่ .................. เดือน......................................พ.ศ. .................. 

   

ขาพเจา(ผูค้ำประกัน)...........................................................................อายุ.........................ป 
เลขประจำตัวประชาชน.........................................................................อาชีพ................................................... 
ตำแหนง..................................................................................สังกัด................................................................. 
ตั้งบานเรือนอยูเลขที่......................หมูที่.....................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................
ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................ 
หมายเลขโทรศัพท..........................................................................ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน/บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐแนบทายสัญญานี้ ขอทำสัญญาค้ำประกันใหไวแก
.............................................ดังมีขอความตอไปนี้ 
  ขอ 1 ตามที่......................................................................................ไดทำสัญญารับทุนเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ขาราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สัญญาเลขท่ี ................../.....................
ฉบับลงวันที่...............เดือน.............................พ.ศ. ................ที่ใหไวแก ................................................... นั้น 
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีโดยตลอดแลว จึงทำสัญญาค้ำประกันใหไวแก
..................................................วาถา.......................................................................กระทำผิดสัญญารับทุน
เสนอผลงานทางวิชาการไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมรับผิดชำระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญา
ดังกลาวนั้นใหแก..........................................ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน...........................................
(.........................................................................) และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการ
ชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เวนแตหากเปนกรณีตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ
ดังกลาวกำหนดแลวแตกรณี..................................................................จะเรียกใหขาพเจาชำระหนี้กอนท่ี
หนังสือบอกกลาวถึงการผิดนัดของ.......................................................จะไปถึงขาพเจามิได แตไมตัดสิทธิ
ขาพเจาที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ 

  ขอ 2 ในกรณีที่............................................................................ผอนเวลาหรือผอนจำนวน
เงินในการชำระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแก.............................................................................โดยไดแจงให
ขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้ ใหถือวา 
ขาพเจายินยอมมิใหเอาการผอนเวลา หรอืผอนจำนวนเงนิในการชำระหนี้ เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ
ขาพเจา และขาพเจายินยอมรับผิดในฐานะผูค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชำระหนี้พรอม
ดอกเบี้ยและคาเสียหาย  (ถามี) ครบเต็มจำนวน 

            ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพัน
ใด ๆ อันทำใหทรพัยสินนั้นเสื่อมคาเพื่อเปนหลักฐานในการค้ำประกันไวตอ..............................................ดังน้ี 

 

/ที่ดิน.... 
 

 
 

 

อากรแสตมป์ 

    บาท  
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ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสราง 
สิ่งปลูกสรางเลขที่...................................โฉนดที่ดินเลขที่.................................................... 

หนาสำรวจ...................................ระวาง...................เนื้อท่ี........................ไร......................งาน....................วา 
อยูที่ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต ........................................จังหวัด.................................... 
ราคาประเมินทุนทรัพยของราชการ......................................บาท (.................................................................)

หลักทรัพยอื่น 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะไมจำหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสิน
ของขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับน้ียังคงมีผลผูกพันผูค้ำประกันอยู 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก...........................................................กอน 

ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่............................................... 
...............................................ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสภาพหนี้และขอผอนชำระหนี้ 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลวเห็นวาถูกตองตามเจตนา  จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

 ลงชื่อ ........................................................ผูค้ำประกัน
 (......................................................) 

 ลงชื่อ...........................................................คูสมรสใหความ
ยินยอม

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

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

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

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทำสัญญานี้ 

 ลงชื่อ........................................................ผูค้ำประกัน

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


