
 
                    รูปถ่าย          อากรแสตมป์ 
         ๑  นิ้ว              ๑  บาท 

 
 

สัญญาอนุญาตให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา 
         
                 สัญญาเลขท่ี……………….. 
 
  สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้ น  ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ลสงคร าม  ต าบลพลายชุ มพล              
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่………..เดือน………………………...พ.ศ………ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดย ................................................................ ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”ฝุายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………………….  
ชื่อสกุล……………….…………………………อายุ……………..ปี ต าแหน่ง……………………………………………..สังกัดคณะ/
ห น่ ว ย ง า น / ส า นั ก ………………..........................................อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ………………ซ อ ย …………….
ถ น น …………………….….………ต า บ ล /แ ข ว ง ……….….……….……..….…อ า เ ภ อ /เ ข ต …………………
จังหวัด……………….….…รหัสไปรษณีย์............. เบอร์โทรศัพท์...................................เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึ ก ษ า ต่ อ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ น อ ก เ ว ล า  ร ะ ดั บ …………………………ส า ข า วิ ช า
.......................................................................ที่สถานศึกษา………………………………………..………………….ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

  คู่สัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ “ผู้รับสัญญา”อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศนอกเวลา
ระดับ…………………สาขาวิชา…………………….………………….…………ที่สถานศึกษา….……………….………………………
มี ก า ห น ด เ ว ล า สั ญ ญ า ………..….ปี  นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ………….…เ ดื อ น ………………..………..พ .ศ …..………               
จนถึงวันที…่………เดือน………….………………..พ.ศ……………. 
  ข้อ ๒ ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของ
สถานศึกษาที่  “ผู้ ให้สัญญา”ศึกษาอยู่  ตลอดจนกฎหมายว่ าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษาและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วใน
วันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๓ “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จ
โดยเร็วที่สุดและจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมเป็นเนื่องนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บปุวย  หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไป
ศึกษาตามปกติได้  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา” ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
                   

/ ข้อ ๔ “ผู้ให้สัญญา”... 



 ๒ 
ข้อ ๔ “ผู้ให้สัญญา”จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติเลิก หรือลาออกจาก

สถานศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา”ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก
“ผู้รับสัญญา” ก่อน 
  ข้อ ๕ เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” 
ไปศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆหรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” 
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน  หรือโครงการ         
ที่ทางราชการก าหนดต่อไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ทันทีเป็นเวลาติดต่อกัน  ๑๒  เดือนเต็ม 
  ข้อ ๖ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามที่สัญญาไว้ในข้อ ๒  ข้อ ๓  หรือข้อ ๔  ไม่ว่าจะด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม  หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่ก าหนดได ้“ผู้รับสัญญา” มิสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ ๗ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ ๕ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”      
ดังต่อไปนี้ 
   ๗.๑ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติงานเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินใน
อัตราร้อยละ  ๑๐  ของเงินค่าจ้างท่ีได้รับไปทั้งหมดในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  นอกจากนี้ “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกเป็นจ านวน  ๒ (สอง) เท่าของเงินที่จะต้องชดใช้
คืน  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   ๗.๒ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงานบ้าง แต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว
ในข้อ ๕ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบีย้ปรับดังกล่าวในข้อ ๗.๑ โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ 
“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๘ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่ “ผู้รับ
สัญญา” จนครบถ้วน  ภายในก าหนด  ๓๐(สามสิบ) วันนับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้
สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว  หรือช าระให้แต่ไม่ครบ  ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “ผู้รับสัญญา” 
หรือไม่ก็ตาม  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ  ๑๕(สิบห้า)             
ต่อปีนับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าว  จนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ ๙ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้หรือปฏิบัติงานชดใช้ไม่
ครบก าหนดเวลาตามข้อ ๕  เพราะถึงแก่ความตาย  หรือถูกสั่งให้ออกจากการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเจ็บปุวย  
ทุพพลภาพ  ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ “ผู้ให้สัญญา” ไม่ต้องรับผิดตามความ
ในข้อ ๗.๑  หรือ ๗.๒  แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลา  ๑(หนึ่ง) ปีนับแต่วันที่ “ผู้ให้สัญญา” 
ก าหนดให้กลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” 
ไปท างานอ่ืนๆ เช่น  งานรัฐวิสาหกิจ  บริษัท  ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ  หรือองค์การ
ต่างประเทศ ฯลฯ  “ผู้ให้สัญญา” ยังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๗.๑  หรือ ๗.๒  แล้วแต่กรณี  
เว้นแต่ “ผู้รับสัญญา” จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ “ผู้ให้สัญญา” พ้นผิด 

                     
 

 / ข้อ ๑๐ ในระหว่าง… 
 



 ๓ 
ข้อ ๑๐ ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  หรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้ให้

สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๕  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วน
เช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๗ 

ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่  “ผู้ให้สัญญา” มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้ 
“ผู้ให้สัญญา” ยอมให้ “ผู้รับสัญญา” หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับ
จากทางราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ ๑๒ ในวันท าสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา”ได้จัดให้……………………………………….……………………
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผู้ให้สัญญา” ด้วยแล้ว 
  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี             
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” 
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด ๑๐(สิบ) วันนับแต่วันที่                
ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าสั่งให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้
สัญญา” ได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มี          
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิ       
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ ๑๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน          
ภายหน้า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
 
      ลงชื่อ……………………………………………...ผู้ให้สัญญา 
            (……..………………………………….…….) 
 

ลงชื่อ……………………………………………...ผู้รับสัญญา 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 
 

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

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

            
                     / ข้าพเจ้า... 

 



 ๔ 
   

ข้ า พ เ จ้ า ………………………………………………….คู่ ส ม ร ส ข อ ง ………..…………………………………
ยินยอมให้……………………………………………..………….ท าสัญญาได ้
 
      ลงชื่อ……………………………………………...ผู้ให้ความยินยอม 
            (………………………………………….….) 
 

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

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



 ๕ 
 

                                     อากรแสตมป์ 
            ๑๐  บาท 

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

  ตามท่ี(๑).................................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “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 าประกันจะต้องรับผิดตามสัญ ญานี้จนกว่า           
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 าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ 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 าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 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.....................................................เกิดเม่ือวันที่......เดือน..........................พ.ศ...............
อายุ..........ปี  อาชีพ.......................มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.......หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.......................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..................... .....................
จังหวัด.................................... .......ขอให้ค ารับรองแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่า 

  ข้อ ๑ ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีพันธะผูกพันในสัญญาค้ าประกันสัญญาของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ลาไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  หรือลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือดูงาน  หรือปฏิบัติ
งานวิจัย  ณ  ต่างประเทศ  รายอื่นแต่อย่างใด 

  ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายอมเข้าท าสัญญาค้ าประกันสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาไปศึกษา  
หรือฝึกอบรม  หรือดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัย  ของ  นาย/นาง/นางสาว.................................. ........................
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามสัญญาค้ าประกันฉบับลงวันที่.........เดือน........................พ.ศ...........
นั้นทุกประการ 
 
  จึงให้ค ารับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      ลงชื่อ................................................... ....ผู้ให้ความยินยอม 
            (.....................................................) 
 
      ลงชื่อ................................................... .....พยาน 
            (………………………………………………) 
 
      ลงชื่อ................................................... ......พยาน 
            (………………………………………………) 
 


