
 
                     รูปถ่าย            อากรแสตมป์ 
                  ๑  นิ้ว                  ๑  บาท 
 

 
สัญญาอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 

     

         สัญญาเลขท่ี……………….. 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม ต าบล/แขวงพลายชุมพล           
อ าเภอ/เขตเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่…….…เดือน………………………พ.ศ…..….....ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิบู ล ส งคร าม  โ ดย  …………………………………………………………………………. ต า แหน่ งอธิ ก า รบดี
มห า วิ ท ย าลั ย ราชภั ฏพิบู ลสงคราม ซึ่ ง ต่ อ ไ ป ใน สั ญญานี้ เ รี ย ก ว่ า “ผู้ รั บ สั ญญา ” ฝุ า ยห นึ่ ง  กั บ                        
นาย/นาง/นางสาว……………………………………….……………เกิดเมื่อวันที่……..….เดือน……………พ.ศ…….อายุ…….ป ี 
ต าแหน่ง………………………………….สังกัด………………………………................กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  อยู่บ้านเลขที่…….………………..…ซอย…………….………ถนน…………………………….…….…
ต าบล/แขวง……………………………..…อ าเภอ/เขต………………………………………..…………จังหวัด…………………………
เบอร์โทรศัพท์....................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”   อีกฝุายหนึ่ง 
  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการ
วิจัย  ณ  ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท……………….……….ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑. ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย                             
ณ  ต่างประเทศ  ระดับ……………สาขาวิชา………………………………….…………………ณ ประเทศ…….………..............
มีก าหนดเวลารับทุน………..…ปี...............เดือน  นับตั้งแต่วันที่…………เดือน…………………………………พ.ศ………….
จนถึงวันที่……..…..….เดือน……..…..………………พ.ศ….…………. 
  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย  ณ  ต่างประเทศ  หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับผู้รับ
สัญญาขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  
ณ  ต่างประเทศ  แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผล
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒. ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของ
ผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยฯ ที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจน
ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งอื่นๆที่เก่ียวกับข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ 

/ วิจัยและเกี่ยวกับ… 



 ๒ 
วิจัยและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่
แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
และค าสั่งดังกล่าวนั้น  เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยและจะตั้งใจศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา  
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว   
  ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒  หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามข้อ ๑  หรือการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆหรือผู้รับ
สัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียก
ผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและ
มีสิทธิระงับ ซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สัญญา
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที 
   ๓ .๒  เ ข้ า ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ในก รม ……………………………………………………………….
กระทรวง……………………………...................หรือกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการ
อ่ืน ที่เก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
   ๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญานั้น  การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลา
ตามสัญญาเดิมแล้ว 
   ความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ 
๓.๓  ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบใช้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๔. เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ ๑  หรือไม่  ผู้ให้สัญญา  

จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม………………………………………….กระทรวง……………..………………………..หรือ
ในกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเห็นสมควรได้ทันที            
เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  หรือมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น    
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว 
   

/ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้... 



 ๓ 
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔  หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   ๕.๑  กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ด้วยทุนประเภท           
๑(ก)  หรือทุนประเภท ๑(ค)  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ           
ในระหว่างศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  คืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน
อีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน  เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่
ทางราชการอีกด้วย 
   ๕.๒  กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ด้วยทุนประเภท    
๑(ข)  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา  ฝึกอบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย  คืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน  
เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   ส าหรับส่วนที่ เป็นเงินทุนที่ ได้รับให้ชดใช้ เป็นเบี้ยปรับรายเดื อนตามจ านวน               
ที่กระทรวงการคลังและส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศก าหนดขึ้น  โดยใช้ฐานอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 
   ๕.๓  กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  ด้วยทุนประเภท ๒  
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา  ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย  คืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวน
เงินเดือน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒  หรือ
ข้อ ๔  เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๖. เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕  ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วยภายในก าหนดระยะเวลา  ๓๐ (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญา
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม  ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปี  ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน         
   

ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔  เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามความในข้อ ๕  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี 
  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ
ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔  ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕  ทั้งนี้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 

/ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา... 



 ๔ 
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔  เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย 
ทุพพลภาพ  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืน ในระยะเวลา  ๒  
ปี    นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออก
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น    ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญา
ยอมให ้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้  ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๖  แล้ว  แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา  
ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ  ๗.๕  ต่อปีจนถึงวันที่ทาง
ราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้ 
  ข้อ ๙. เมื่อผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยแล้ว ผู้ให้สัญญาต้อง
มีผลงานทางวิชาการซึ่งอาจเป็นผลงานเดี่ยวหรือผลงานร่วมกับหน่วยงานที่ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยนั้น โดยผลงานทางวิชาการต้อง   มีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได้ตามเกณฑ์ผลงานวิชาการท่ีใช้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศของ ก.พ.อ.ที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ไม่มีผลงานวิชาการในเรื่องที่ได้เคยไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัย
อาจไม่พิจารณาให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยอีกในคราวต่อไป 

 ข้อ ๑๐.  ในระหว่างการไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัยตามสัญญานี้  หากผู้ให้สัญญา
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ข้ึนมา  หรือมีสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เว้นแต่ลิขสิทธิ์  ให้ผลงานนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  
  ข้อ ๑๑. ในวันท าสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้…………………………………………………………………
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้ พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือ                   
มีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัด
ให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่
ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับ
แจ้งจากผู้ให้สัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกัน รายใหม่มา
ท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้
ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา
จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้  

 
/ สัญญานี้.... 



 ๕ 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญและต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
     

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

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

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

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

 

ข้าพเจ้า………………………………………………………คู่สมรสของ………………………………………………. 
ยินยอมให้……………………………………………………ท าสัญญาฉบับนี้ได ้
 
      ลงชื่อ………………………………….……….....ผู้ให้ความยินยอม 
          (……………………..…………………………..) 

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

 ลงชื่อ…………………………………………….พยาน 
                      (……………….…………………………..) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส(เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
      ลงชื่อ…………………………..………………….ผู้ให้สัญญา 
          (………………………………………………..) 
ได้ตรวจสัญญาถูกต้องแล้ว 
ลงชื่อ………………………………….ผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย 
     (นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล) 
ลงชื่อ………………………………….ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
       (นางบุษยมาศ  แสงเงิน) 
ลงชื่อ………………………………….ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (นางปาริชาติ  อินทรพุก) 
ลงชื่อ………………………………….รองอธิการบดี 
  (……………….…………………………..)         

  



 ๖ 
               อากรแสตมป์ 
                   ๑๐  บาท 
              สัญญาค ้าประกัน 

                    สัญญาเลขท่ี………………/……………….                       
ท าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) 

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

  ตามที่(๑)…………………………………………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา  
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ประเทศ………………………………………..………ตามสัญญาเลขที่…………..…….…
ลงวันที่………………………...…..……………ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาอนุญาต” นั้น 
  ข้าพเจ้า(๒)…………………………………………………………………….……………………อายุ………………ปี  
อาชีพ…………………………………ต าแหน่ง…………………………………สังกัด……………………………..............................
อยู่บ้านเลขที่………หมู่.......ซอย……………………..ถนน…………………..……………ต าบล/แขวง……………………………..
อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด……………………………………………..เบอร์โทรศัพท์………………………………………
ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ        
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ  และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา      
ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน.........................................................บาท   
(.........................................................................................) และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ จนกว่า           
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  ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ
การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาจะได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกัน
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา  ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญา
ค้ าประกันนี ้
  ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือ     

/ผ่อนจ านวน.... 



 ๗ 
ผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน     
ในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน  

ข้อ ๓ ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระ
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 าประกันตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
  ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท าสัญญาอนุญาตให้ไป
ศึกษา /ฝึกอบรม /ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที่.........เดือน....................พ.ศ...........และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอน
การค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 
                ลงชื่อ……………………………………………ผู้ค้ าประกัน 
           (………………………………………………) 

     
 ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

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

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

  / ข้าพเจ้า... 



 ๘ 
   

ข้าพเจ้า(คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน)………………………………………………………………..คู่สมรสของ 
(ผู้ค้ าประกัน)...……………………………………………………ยินยอมให้……………………………..…………………….ท าสัญญา
ฉบับนี้ได ้
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 



 ๙ 
หนังสือรับรองของผู้ค ้าประกัน 

 

             เขียนที…่……………………………............................. 
           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 ารับรองแก่มหาวิทยา ลัย            
ราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่า 
  ข้อ  ๑.  ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีพันธะผูกพันในสัญญาค้ าประกันสัญญาของบุคลากรที่ลาไปศึกษา
ต่อหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  หรือลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมหรือดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ  ต่างประเทศ  
รายอื่นแต่อย่างใด 
  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 
            (……………….…………………………..) 
 


