
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) 
 

สัญญาเลขท่ี........................................ 
 

สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ 
ชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

 
เขียนที่.................................................... 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... 
เกิดเม่ือวันที่...........................เดือน........................................พ.ศ.......................  อายุ.....................................ป ี
รับราชการเป็นข้าราชการระดับ..................ขั้น...........................บาท ต าแหน่ง................................................... 
กรม....................................................กระทรวง............................................................... ................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................  
ต าบล/แขวง.................................................................อ าเภอ/เขต.......................................... ........................... 
จังหวัด..................................................คู่สมรสชื่อ................................................(ต่อไปนี้ ในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ................................................................... ........................................................... 
โดย..........................................................ต าแหน่ง......................................................... .....(ต่อไปนี้ในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ) อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
ฉบับลงวันที่..........................เดือน...................................................พ.ศ............................ ............................. 
ที่ให้ไว้แก่....................................................................................(ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”) 
โดยขอลาออกจากราชการขณะที่ยังรับราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญาจึงต้องรับผิดชอบใช้ 
เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือ เงินอ่ืนใด พร้อมเบี้ยปรับแต่ทางราชการเป็นจ านวนทั้งสิ้น.........................บาท 
(................................................ ......................) และ/หรอืเงินทุนพรอ้มเบี้ยปรบัอีกจ านวน......................บาท 
(........................................................................) นั้นบัดนี้ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 
ณ.............................................................และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการครั้งใหม่เป็น
ระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา............................................................................................ ............ 
ฉบับลงวันที่...........เดือน...................................พ.ศ.............ที่ให้ไว้แก่.......................... ................................... 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ แห่งสัญญานี้แล้ว 
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2. (ก) ผู้ให้สัญญาตกลงจะรับราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้องรับ 
ราชการชดใช้ที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิม 

(ข)  ผู้ให้สัญญาตกลงจะรับราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ 
ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
 

3. (ก) ผู้ให้สัญญาได้ช าระค่าเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือน เงินเพ่ิม และหรือเงินอ่ืนใด 
เป็นจ านวนเงิน .........................................................  บาท (............................................... .............................) 
ให้แก่ผู้รับสัญญาในขณะท าสัญญาฉบับนี้แล้ว หากผู้ได้ให้สัญญารับราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามที่
ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 (หักด้วยจ านวนเงิน
ค่าเสียหายที่ได้ช าระไว้แล้วดังกล่าว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญาข้อนี้โดย
ให้คิดลดลงตามส่วนของจ านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว 
        (ข)  หากผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญา
จะต้องรับผิดชดใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจ านวนเงินดังกล่าว โดยให้
คิดลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว 

4. หากผู้ใดสัญญาถูกฟ้องด าเนินคดี กรณีผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา หรือฝึกอบรม  
ณ ต่างประเทศ และต่อมาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้
ทุนตามสัญญาดังกล่าว แต่คดียังไม่ถึงที่สุดและได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วผู้ให้สัญญายินยอม
ช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้ง่ายต่าง ๆ ซึ่งทางราชการได้ใช้จ่ายไปแล้วในการด าเนินคดีให้แก่ทาง
ราชการทั้งหมด 
 
 
 
 
 

(เชิงอรรถ ของข้อ 2) 

ข้อความในข้อ 2 (ก) และ (ข) นีใ้ห้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 2 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อน 
ผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 และข้อ 21 ส าหรับข้อ 2(ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิด
สัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 22 

(เชิงอรรถ ของข้อ 3) 
ข้อความในข้อ 3 (ก) และ (ข) นีใ้ห้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 3(ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผอ่นผันให้นับ

เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใชทุ้นโดยต้องชดใช้เงินบางสว่น ส าหรับข้อ 3 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิด
สัญญาได้รับการผ่อนผันให้นบัเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใชทุ้นโดยไม่ต้องชดใช้เงิน 
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5. ถ้าปรากฏว่าในระหว่างผิดสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษา  หรือฝึกอบรม ณ  

ต่างประเทศจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผันได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ให้สัญญาหรือผู้ค้ าประกันหรือ
ได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้สัญญาจะ
ไม่เรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วทั้งสิ้นนั้นคืนจากทางราชการ 

6. ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าพันธะต่าง ๆ ของผู้ให้สัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
เท่าท่ีมิได้ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้จนกว่าผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติราชการชดใช้
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ 

7. เงินที่จะต้องรับผิดชดใช้ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตาม 
สัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา 
หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดหรือช าระให้ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็
ตาม ผู้ให้สัญญายอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิได้ช าระอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย 

8. ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 
8.1 ตาย 
8.2 ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่

ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
9. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะจะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับ 

สัญญาหักเอาจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการได้ 
10. ในการท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้............................................................... ............... 

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ด้วยแล้ว และหากภายหลังผู้รับสัญญา
เห็นสมควรให้เปลี่ยนตัวผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญายินยอมปฏิบัติตามทันที 
 
  ถ้าผู้ค้ าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุการค้ าประกัน
ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนต่อไปภายใน................เดือน 
นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตายลงหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่ต้องค้ าประกันตาม
สัญญาค้ าประกันเดิมจนครบก าหนดอายุการค้ าประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 
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  สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ผู้รับสัญญาถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้สัญญาถือไว้ 
1 ฉบับ 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้ให้สัญญา 
         (...................................................................) 
 

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

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

ลงชื่อ................................................................พยาน 
         (...................................................................) 
  
  ข้าพเจ้า..............................................................คู่สมรสของ.. ................................................... 
ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้......................................................................... .... 
ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ยินยอม 
         (...................................................................) 
 

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

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

 



สัญญาค้ าประกัน 
 

สัญญาเลขท่ี.......................... 
ท าท่ี.............................................................. 

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

  ข้าพเจ้า(1)......................................................................................................อายุ.................ปี  
อาชีพ.............................................ต าแหน่ง.............................................สังกัด................. .................................. 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี.................หมู่ที่......................................................ตรอก/ซอย................ ........................... 
ถนน...........................................ต าบล/แขวง................. ........................อ าเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด...........................................ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแนบ
ท้ายสัญญานี้ ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ (2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. ตามที่ (3).........................................................................................ได้ปฏิบัติผิดสัญญา
ของข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ฉบบัลงวันที่.........เดือน.................................พ.ศ......... 
ที่ให้ไว้แก่(4) ...................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” และ
ได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการครั้งใหม่เป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาผ่อนผัน
ให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยฉบับ             
ล งวั นที่……เดื อน……………………………พ.ศ……….ที่ ให้ ไ ว้ แก่  ( 2 ) มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พิบู ลสงคราม                                 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกวา “สัญญาผ่อนผัน” นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอด
แล้ว จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ (2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าถ้า (3)........................................... 
กระท าผิดสัญญาผ่อนผันไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือกระท าผิดเงื่อนไขของ(2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ตามสัญญาเดิมในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ 6 แห่งสัญญาผ่อนผัน  และต้องชดใช้เงินให้แก่ (2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้น
ให้แก่ (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน................................................บาท 
(.............................................................................)  และข้าพเจ้าจะรับผิดสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี          
การช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติ
ดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

  (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึง
การผิดนัดของ (3)....................................................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้ าที่จะ
ช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 
 

/ข้อ 2. ในกรณีท่ี... 
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  ข้อ 2. ในกรณีท่ี (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ
ช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ (3) ...............................................โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้
ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลา 
หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดใน
ฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็ม
จ านวน 

  ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ(2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดังนี้  

  ที่ ดิน ก. โฉนดเลขที่.................................................................หน้าส ารวจ.................... ........... 
ระวาง.........................................เนื้อท่ี.....................................ไร่............................... .งาน...............................วา 
อยู่ที่ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......... ..........................จังหวัด................................... 
ราคาประมาณ...................................................บาท 

  ข. โฉนดเลขที่.................................................................หน้าส ารวจ...............................  
ระวาง.........................................เนื้อท่ี.....................................ไร่................................ งาน...............................วา 
อยู่ที่ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต....................... .............จังหวัด................................... 
ราคาประมาณ...................................................บาท 

  หลักทรัพย์อ่ืน ๆ  
  ................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

  ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ข้อ 5. ระยะเวลาก่อนหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ (3)............................................... 
ท าสัญญาผ่อนผัน จนถึงวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ....และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

/ข้าพเจ้า... 
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  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ าประกัน  
         (...................................................................) 

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

ลงชื่อ................................................................พยาน 
         (...................................................................) 
 
 
หมายเหตุ 
(1) ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 
(2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
(3) ชื่อผู้ท าสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
(4) ชื่อส่วนราชการที่ผู้ท าสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
(5) หลักทรัพย์ตามสัญญาค้ าประกันข้อ 3 ให้ส่วนราชการตาม (2)  แจ้งให้ผู้ค้ าประกันกรอกรายละเอียดลงไป
ตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา 
(6) ระยะเวลาตามข้อ 5 ให้นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาผ่อนผันจนถึงวันที่ผู้ได้รับการผ่อนผันปฏิบัติครบถ้วน      
ตามสัญญาผ่อนผัน 
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ค ายินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ าประกันมีคู่สมรส 
 
  ข้าพเจ้า..............................................................คู่สมรสขอ(3)........................................... ....... 
ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันแล้วยินยอมให้ (3).................................................................. . 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 
 
 

ลงชื่อ................................................................คู่สมรสผู้ยินยอม  
         (...................................................................) 
 

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

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

ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ าประกัน  
         (...................................................................) 

 

 

 


