
สัญญาของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยไปเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ 

เลขที่สัญญา.................../......................
เขียนที่ งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................ชื่อสกุล.................................................
เกิดเมื่อวันที่.................เดือน...............................พ.ศ...................อายุ... ............ปี รับราชการโดยเป็นข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้ว ............ปี ตำแหน่ง................................................
สังกัด................................ .....................มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขั้นเงินเดือน.................................บาท   
อยู่บ้านเลขที่ .....................ตรอก/ซอย....................... ...................ถนน...............................................            
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.................................. จังหวัด..............................................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................ชื่อคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว).......................................................
ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการเพื่อประโยชนทางราชการ พ.ศ. 2557 ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา“ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง 
ขอทาํสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย........................................................................................................
รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“ผูรับสัญญา”
มีขอความดังตอไปนี้

ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาไป เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ณ................................... 
มีกำหนด............ปี...............เดือน.....................วัน  นับตั้งแต่วันที่................เดือน.....................พ.ศ.....................  
จนถึงวันที่...................เดือน........................พ.ศ.......................... 

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
นั้น ผู้ให้สัญญาจะรักษาวินัยของข้าราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและจะถือปฏิบัติตามระเบี ยบ
ทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และรวมทั้งกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และที่จะมีผลบังคับขึ้นใหม่ ในวันข้างหน้า
โดยเคร่งครัดอีกด้วย โดยทั้งนี้ ผู้ให้สัญญาจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ด้วย 

เพ่ือให้การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแต่โดยเร็ว ผู้ให้สัญญา
ให้สัญญาว่าจะไม่ประพฤติตนไปในทางที่ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิ มพูนความรู้ทางวิชาการ 
อย่างเด็ดขาด 

ข้อ 3 ถ้าหากผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาในข้อ 1 ก็ดีหรือถ้าหากผู้รับสัญญาได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่มีทางที่จะปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งเอาไว้ก็ดี หรือถ้าหากผู้รับสัญญามีความจำเป็นในทางราชการ โดยประสงค์จะ
เรียกตัวผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการใด ๆ ก็ดี ผู้รับสัญญาก็ชอบที่จะสั่งระงับการให้เงินทุนและ
เงินเดือนรวมทั้งเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการได้ทันที รวมทั้งสามารถเรียกตัวผู้ให้สัญญาให้
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทันทีอีกด้วย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้สัญญาขอให้สัญญาว่า จะรีบเดินทางกลับมาเพ่ือ
รายงานตัวต่อผู้รับสัญญาแต่โดยเร็วโดยไม่ชักช้า  

/ อนึ่ง 
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อนึ่ง ถ้าหากมีความเสียหายอย่างใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตาม
วรรคก่อน ผู้ให้สัญญาขอรับผิดชอบชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้รับสัญญาในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวนั้นทุกประการ 

ข้อ 4 ผู้ให้สัญญาจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการให้ผู้รับสัญญาทราบทุกๆ 3 
เดือน นับแต่วันเริ่มต้นของโครงการ และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้ให้สัญญาจะต้องส่งผลงานต่อผู้รับสัญญา
ภายใน 1 เดือน และหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินการตามโครงการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญา
จะต้องรายงานให้ผู้รับสัญญาทราบ เพ่ือขอกลับมาปฏิบัติราชการทันที 

ข้อ 5  ถ้าหากผู้ ให้สัญญามีพันธะผู้ พันใดๆ ในการที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ รับสัญญา          
ตามสัญญาฉบับนี้ก็ดี ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จ บำนาญ และ หรือเงินอ่ืน ที่ผู้ให้สัญญา   
จะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือนำไปชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทั้งหมด ทั้งสิ้นทุกประการจนกว่าการชำระหนี้นั้น 
จะเสร็จบริบูรณ ์

สัญญานี้ทำขึ้นไว้จำนวน 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ โดยผู้รั บสัญญาถือไว้
จำนวน 2 ฉบับ และผู้ให้สัญญาถือไว้จำนวน 1 ฉบับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามเจตนารมณ์ 
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

  ลงชื่อ....................................................................ผู้รบัสัญญา

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

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

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

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



คำยินยอมของคู่สมรสผู้ให้สัญญา 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... .......................เป็นคู่สมรสของ 
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ได้อ่านเข้าใจดีโดยตลอด จึงยินยอมให้         (นาย/
นาง/นางสาว)...............................................................ทำสัญญาให้ข้าราชการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับ
ลงวันที่ ................................................นี้ ได้ด้วยความสมัครใจ 

 

      ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                      (……………………………………………….) 

      

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

     . 
 

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

 

 

คำรับรองกรณีผู้ให้สัญญาไม่มีคู่สมรส 

  ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าในขณะที่ข้าพเจ้าทำสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย 
เพราะว่าข้าพเจ้ามีสถานะภาพเป็น (โสด/คู่สมรสตาย/หย่า) 

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

 

 

 

 

 



 

สัญญาค้ำประกัน 

ทำท่ี งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันที่................เดือน................................พ.ศ..................... 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).....................................................................................อายุ.............ปี     
อาชีพ..............................................ตำแหน่ง.....................................................สงักัด..........................................  
ขั้นเงินเดือน..............................................บาท สถานที่ทำงาน........................................................................... ต้ัง
บ้านเรือนอยู่เลขท่ี.............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย............................ถนน............. ................... 
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต......................................จงัหวัด..........................................
โทรศัพท์...........................................................คู่สมรสชื่อ............................................... .....................................
ขอทำสัญญาค้ำประกันไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ได้รับอนุมัติ
จากทางราชการให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ โดยในการลาครั้งนี้ ได้ทำสัญญาไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามสัญญาเลขที่................./..............ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ..................
นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงขอทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า ถ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................... ......กระทำผิดสัญญา
ดั งก ล่ า ว ไม่ ว่ าข้ อ ห นึ่ งข้ อ ใด  ด้ ว ยป ระก าร ใด ๆ  ข้ าพ เจ้ ายิ น ยอม ช ำระห นี้ ไม่ เกิ น จ ำน วน เงิน ที่                       
(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาให้แก่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตามสัญญานี้ 
ตลอดไปจนกว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะได้รับชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย(ถ้าหากมี)        ครบ
เต็มจำนวน 
  ในกรณีที่ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................ได้รับอนุมัติจากทาง
ราชการให้ขยายเวลาอยู่ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตามและถึงแม้การ
ขยายเวลาอยู่ต่อดังกล่าวนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการแตกต่างไป
จากเดิมก็ตาม และถึงแม้ว่าการขยายอยู่ต่อดังกล่าว หากผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ข้าพเจ้า ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้
ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกัน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต่อไ ปอีก
ตลอดระยะช่วงเวลาที่ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………..……………………………………………….ได้ขยายเวลา
อยู่ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

  ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้        
ตามสัญญาดังกล่าว ให้แก่ (นาย/นาง/นางสาว)................................ ...................................................โดยได้แจ้ง        
ให้ ผู้ ค้ ำประกันทราบ  และผู้ ค้ ำประกัน ได้ตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจำนวนเงิน                            
ในการชำระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะ     ผู้
ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย(ถ้าหากมี) ให้แก่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบเต็มจำนวน 
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  ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า โดยปลอดจากภาระผูกพัน ใด 
ๆ  อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ โฉนด
เลขที่......................หน้าสำรวจ.............. ..........ระวาง เนื้อท่ี...................ไร.่..................งาน....................วา 
อยู่ที่ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........... ........................ 
ราคาประมาณ.................................................บาท (...........................................................................................)  
  ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อน 
  ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่ (นาย/นาง/นางสาว)............... 
............................................................. .ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการฉบับดังกล่าว จนกว่าจะมีการชำระหนี้ครบถ้วนเต็มจำนวนเสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้ว 
  
  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน         
ต่อหน้าพยาน 
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      ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (.....................................................) 
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