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          ๑  นิ้ว               ๑  บาท 
 
 

สัญญาอนุญาตให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ 

            สัญญาเลขท่ี……………….. 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบล/แขวงพลายชุมพล อ าเภอ/

เขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่……เดือน………..………พ.ศ………ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดย …………………………………………………………………….……….… ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พิ บู ล ส ง ค ร า ม  ซึ่ ง ต่ อ ไ ป ใ น สั ญ ญ า นี้ เ รี ย ก ว่ า  “ผู้ รั บ สั ญ ญ า ” ฝุ า ย ห นึ่ ง กั บ  น า ย /น า ง / 
นางสาว………………………………………………………อายุ……….……ปี ปฏิบัติงานในต าแหน่ง........................... สังกัด
คณะ/หน่วยงาน/ส านัก…………….……………..…….........................กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม อยู่บ้ านเลขที่………….……….หมู่…………ซอย .……………ถนน……………….….…….…………..ต าบล/
แขวง………………………….อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์…………………. 
เบอร์โทรศัพท์………………………เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ  ระดับ………….
สาขาวิชา……………………………………ที่สถานศึกษา.................. .................................. ....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 
  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตาม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ   
  คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติระดับ………...
สาขาวิชา………………………................. ...........ที่………………………………..………..............มีก าหนด…..……ปี 
นับตั้งแต่วันที่………….เดือน………….………...พ.ศ…………...จนถึงวันที…่……...เดือน……………………….พ.ศ…………… 
  ข้อ ๒ ในระหว่างทีผู่้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของผู้รับสัญญา  และของสถานศึกษาที่ผู้ให้
สัญญาศึกษาอยู่  ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ  และ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดย
เคร่งครัด 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษา                
เล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ ให้สัญญาไม่อาจ               
ไปศึกษาตามปกติได้  ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน           
ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย  

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา  โดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากผู้รับสัญญาก่อน  และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบ
รายงาน  และตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา  หรือทางราชการก าหนด 

/ข้อ ๓ ในกรณี.... 



 ๒ 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒  หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้อง
ยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที  
และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินค่าจ้างรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้
สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที 

๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือกระทรวง ทบวง 
กรม ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา 

๓.๓ ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและยังปฏิบัติงาน             
ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา   ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญา
เดิมต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 

ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ 
๓.๓  ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
  ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑  หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พิบูลสงคราม  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในกระทรวง ทบวง  กรมอ่ืน
ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา 
  ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔  หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินค่าจ้าง  เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ 
ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น
เบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกสองเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒  หรือข้อ 
๔  เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับ
สัญญาจนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา  ๓๐(สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้
สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม  ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปีของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาไม่สามารกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติ งาน            
ไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓  หรือข้อ ๔  เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่
ผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย  ทุพพลภาพ  เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็น
บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕  วรรค ๑  หรือวรรค 
๒  แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งนี้  ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา.........(...........) ปี   

/ นับแต่วันที่... 



 ๓ 
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากการปฏิบัติงานหรือลาออกด้วย
เหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕ วรรค ๑ หรือวรรค ๒ แล้วแต่
กรณีเว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด 

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือในระหว่างระยะเวลาที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๓  หรือข้อ ๔  ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ
ไล่ออก  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่ วน
เช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๕ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จ และเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญา
ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

ข้อ ๙ ในวันท าสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้................................................ ............ท าสัญญา
ค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี                    
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้
มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด  ๓๐(สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม
ถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญา
ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันราย
ใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิ
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ให้สัญญา
เป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้  
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอด
แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
 
      ลงชื่อ………………………………….................ผู้ให้สัญญา 
           (…………………………………………….….) 
 

ลงชื่อ………………………………….................ผู้รับสัญญา 
           (…………………………………………….….) 

 
ลงชื่อ………………………………….................พยาน 

             (…………………………………………….….) 
  

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

/ ข้าพเจ้า... 
   



 ๔ 
ข้าพเจ้า………………………………………………………………..คู่สมรสของ……………………………………………………ยินยอม
ให้………………………………………….ท าสัญญาฉบับนี้ได ้
 

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

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

ลงชื่อ…………………………………................พยาน 
                     (…………………………………………….….) 
 
   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

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

 



 ๕ 
               อากรแสตมป์ 
                 ๑๐  บาท 

สัญญาค ้าประกัน 
                สัญญาเลขท่ี.........../............. 
          ท าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( ส่วนทะเลแก้ว) 
                 วันที่……..…...เดือน…………..………………พ.ศ……..…….. 

  ตามท่ี(๑)..................................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
เพ่ิมเติม/ฝึกอบรมที่...............................................ตามสัญญาเลขที่..........ลงวันที่ .........เดือน................พ.ศ......
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 
  ข้าพเจ้า(๒)…………………………………………………………………………..…...……………อายุ…….…….ปี 
 อาชีพ……………………………………………………ต าแหน่ง……………….………………สังกัด……………………………………….
อยู่บ้านเลขที่…………………..….หมู่.....ซอย………………………….ถนน……………………ต าบล/แขวง……………………….
อ าเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………..…………เบอร์โทรศัพท์....................................ดังปรากฏตาม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ       
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ  และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา      
ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน.........................................................บาท   
(.........................................................................................) และผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดตามสัญญานี้จนกว่า           
จะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่
บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี  
  ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรมต่อด้วยทุน
หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา
ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้
สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา  หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้ าประกันนี้ 
  ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ 

/ช าระหนี้.... 



 ๖ 
ช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน  

ข้อ ๓ ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้ 
  ที่ดิน 

(๑)โฉนดเลขที่………………………………หน้าส ารวจ…………………………………ระวาง…………………. 
เนื้อท่ี…………ไร่…………..งาน…….…….วา อยู่ที่ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต………………………..
จังหวัด…………………………..ราคาประมาณ……………………บาท (........................................................................) 

(๒)โฉนดเลขที่………………………………หน้าส ารวจ…………………………………ระวาง…………………. 
เนื้อท่ี…………ไร่…………..งาน…….…….วา อยู่ที่ต าบล/แขวง…………..……………………อ าเภอ/เขต………………………..
จังหวัด…………………………..ราคาประมาณ……………………บาท (........................................................................) 
  (๓).......................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ............................................ 
   หลักทรัพย์อ่ืนๆ 
  ๑)..........................................................................................................................................  
ราคาประมาณ......................................................บาท (........................................................ ..........................) 
  ๒)..........................................................................................................................................  
ราคาประมาณ......................................................บาท (........................................................ ..........................) 
  ข้อ ๔ ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้ าประกันตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
  ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท าสัญญาอนุญาตให้ไป
ศึกษา หรือฝึกอบรม จนถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ...........และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 
                ลงชื่อ……………………………………………ผู้ค้ าประกัน 
           (………………………………………………) 

     
 ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

                     (…………………………………………….….) 
 

ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
           (…………………………………………….….) 
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ ๓ และสัญญาตามข้อ ๔ ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก   

  / ข้าพเจ้า... 



 ๗ 
   

ข้าพเจ้า……………………………………………...คู่สมรสของ(๓)…………………………………………………
ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้ว  ยินยอมให้(๓)…………………………………………………………
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

     
 ลงชื่อ…………………………….……คู่สมรสผู้ยินยอม 

           (……………………………………………) 
     

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

ลงชื่อ…………………………….………………พยาน 
                             (…………………………………………….….) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    ไม่มีคู่สมรส(เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     
 ลงชื่อ……………………………………………ผู้ค้ าประกัน 

            (……………………………………..……) 
 
 
หมายเหตุ (๑) ชื่อผู้ท าสัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม/ดูงานฯ 
  (๒) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 
หนังสือรับรองของผู้ค ้าประกัน 

 
       เขียนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
           วันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............  
 
  ข้าพเจ้า.............................................................เกิดเม่ือวันท่ี.............เดือน.............................
พ.ศ...............อายุ.............ปี  อาชีพ............................................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่............ ..หมู่ที่............
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต...................................จังหวดั............................รหัสไปรษณีย์..............เบอร์โทรศัพท์........................
ขอให้ค ารับรองแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่า 

  ข้อ ๑ ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีพันธะผูกพันในสัญญาค้ าประกันสัญญาของบุคลากรที่ลาไปศึกษาต่อหรือ
ฝึกอบรมภายในประเทศ  หรือลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ รายอ่ืน
แต่อย่างใด 
  ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายอมเข้าท าสัญญาค้ าประกันสัญญาของบุคลากรที่ลาไปศึกษา หรือฝึกอบรม  
หรือดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ของ นาย/นาง/นางสาว.................................. ....................................................
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ตามสัญญาค้ าประกันฉบับลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ..........
นั้นทุกประการ 
 
  จึงให้ค ารับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความยินยอม  
           (...................................... .............) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน  
             (…………………………………………….….) 
 
      ลงชื่อ...................................................พยาน  
                       (…………………………………………….….) 
 


