สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาเลขที่................../..................
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท ำขึ้น ณ มหาวิท ยาลั ย รามคำแหง เลขที่ 282 แขวงหั ว หมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 เมื่อวัน ที่................เดือน..............................พ.ศ.............. ระหว่างมหาวิทยาลั ย
รามคำแหง กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธี ร นิ ติ์
เทพสุ เมธานนท์ รองอธิการบดีฝ่ ายนิ ติการ ปฏิ บัติ ราชการแทน อธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยรามคำแหง ซึ่ งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่าผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................
เกิดเมื่อวันที่.................เดือน......................พ.ศ................. อายุ..............ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุดมศึกษา/พนั กงานมหาวิทยาลัย สั งกัด คณะ/สำนัก .................................................................
ภาควิชา/กอง ......................................................................ตำแหน่ง...................................ขั้น.........................บาท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่บ้านเลขที่..........................
ตรอก/ซอย ................................... ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด......................................................... โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................... ต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ ง โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท........................................................ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับ สัญญาอนุญ าตให้ผู้ ให้สัญ ญาไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ระดับ.............................สาขาวิชา............................................................ณ ประเทศ................................................
มีกำหนด................ปี................เดือน...................วัน นับตั้งแต่วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ..................
จนถึงวันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .................
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกำหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทำสัญญากับผู้รับสัญญา
ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ใช้ ค รอบคลุ ม ระยะเวลาที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ณ ต่ างประเทศ แต่ ห ากไม่ ได้ มี ก ารจั ด ทำสั ญ ญาขึ้ น ใหม่ ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใดก็ ต าม ให้ ถื อ ว่ า สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ผ ล
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาได้รับอนุ ญ าตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบั ติการวิจัย
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคำสั่งทางราชการของ
ผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบีย บ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และเกี่ยวกับการจ่าย เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวัน
ทำสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งดังกล่าว
นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
/ผู้ให้....

-2ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว
ข้ อ 3 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาประพฤติ ผิ ด สั ญ ญาดั งกล่ าวในข้ อ 2 หรื อ ในกรณี ที่ ผู้ รับ สั ญ ญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ
ผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจำเป็นต้องเรียก
ผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมี
สิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้ บังคับบัญชา
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง
ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณี ที่ผู้ ให้ สัญ ญาเคยได้รับอนุญ าตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกำหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้ สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้ อ 3.1 3.2 และ
3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จ
หรือสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมา
ปฏิบั ติราชการในมหาวิทยาลั ยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้ รับ
สั ญ ญาและส่ ว นราชการอื่น ที่ เกี่ย วข้ องเห็ น สมควรในทั น ที เป็น ระยะเวลาเท่ ากับ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึก ษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณี ผู้ให้ สัญ ญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก)
หรือทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของ
จำนวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
/5.2 กรณี.....

-35.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบั ติการวิจัย
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนทุน เงินเดือน และเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สำหรั บ ส่ ว นที่ เ ป็ น เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ให้ ช ดใช้ เ ป็ น เบี้ ย ปรั บ รายเดื อ นตามจำนวน ที่
กระทรวงการคลังและสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกำหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่าย
ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดสำหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
5.3 กรณี ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าของจำนวนเงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณี ที่ผู้ ให้สัญ ญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชำระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชำระ
ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้
สัญญาจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กำหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่ งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่ วยทุพพลภาพ
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้ ว แต่กรณี แต่ ทั้งนี้ ถ้าผู้ ให้ สั ญ ญาไปทำงานอื่ นในระหว่างระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
/ข้อ 8 ในกรณี....

-4ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่
ผู้ ให้ สั ญ ญาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญานี้ ได้ ทั้ งนี้ ห ากครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ต ามที่ ร ะบุ ไว้ในข้ อ 6
แล้วแต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญา
จะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิก
หักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ณ วันทำสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................
ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคำสั่ง ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี ผู้ค้ำประกัน
รายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดสามสิบวัน นั บแต่วันที่ผู้ค้ำประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูก
ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้
เปลี่ยนผู้ค้ำประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันรายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทน
ภายในกำหนดเวลาดั งกล่ าว ผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี้ ได้ เว้น แต่ ผู้ รับ สั ญ ญาตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้
สัญญานี้ทำขึ้น ไว้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกประการ โดยผู้รับสัญญาถือไว้ 3 ฉบับ
และผู้ ให้ สั ญ ญาถื อ ไว้จ ำนวน 1 ฉบั บ ข้ าพเจ้ า ได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความในสั ญ ญานี้ โ ดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับสัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์)
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้สัญญา
(...................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(....................................................................)

5
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................คู่สมรสของ
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ยินยอมให้ (นาย/นาง/
นางสาว)...........................................................................................ทำสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(.............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้สญ
ั ญา
(...............................................................)

อากร
แสตมป์
10 บาท

สัญญาค้ำประกันให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาเลขที่.................../.....................
ทำที่ งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ....................
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานท์
รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิท ยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ...........................................................................
ตามสัญญาเลขที่ ................./.......................ลงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ. ................ ซึ่ งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................
ผู้ค้ำประกัน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................อายุ.......................ปี
อาชี พ ......................................ตำแหน่ ง............................................สั ง กั ด .............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย.................................ถนน...................................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์........................................................
คู่สมรสชื่อ......................................................................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา โดยเป็น...........................
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้ำประกัน ตกลงผู กพั นตนเข้าค้ำประกันผู้ให้ สัญ ญาต่อผู้รับสั ญ ญา กล่าวคือ ถ้าผู้ ให้
สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวน
เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งเป็น
หนั งสื อ จากผู้ รั บ สั ญ ญา และผู้ ค้ ำประกั น จะรั บ ผิ ด ตามสั ญ ญานี้ จ นกว่ าจะมี ก ารชำระหนี้ พ ร้อ มดอกเบี้ ย และ
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับ สัญญาได้แจ้ งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำ
ประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อ
ดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบและผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่านจำนวน
เงินในการชำระเงินในการชำระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงิน
ในการชำระหนี้ ดังกล่าวเป็ น เหตุป ลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน
/ข้อ 3 ผู้ค้ำ....

-2ข้อ 3 ผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทำขึ้น ไว้ 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกประการ โดยผู้รับสัญญาถือไว้ 3 ฉบับ
และผู้ ให้ สั ญ ญาถื อ ไว้จ ำนวน 1 ฉบั บ ข้ าพเจ้ า ได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความในสั ญ ญานี้ โ ดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ำประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ...............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(...............................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้
ลงชื่อ...............................................................ผู้ค้ำประกัน
(...............................................................)

