สัญญาเลขที่……………/…………..

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญ ญาฉบั บ นี ท้ าขึ น้ ณ................................................ต าบล/แขวง……………..
อาเภอ/เขต.......................จังหวัด ...............................เมื่อวัน ที่ …...…..เดื อน……......……พ.ศ…....…
ระหว่างกรม...................................กระทรวง...........................โดย………..................……………………
ตาแหน่ ง…………….............……………………ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี เ้ รี ยกว่า “ผู้รับ สัญ ญา” ฝ่ ายหนึ่ง กับ
นาย/นาง/นางสาว……………….....………………………………ชื่ อสกุล ………………………..............…
เกิดเมื่อวันที่……...…เดือน…..............….....พ.ศ……..….อายุ…...…...ปี รับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อน
.............................ระดับ…....……ขัน้ ………….……….บาท ตาแหน่ง…………………........…………….
สังกัด………………….................................…กอง................................กรม.......................................
กระทรวง......................................อยู่บ้านเลขที่ ……….........……........……ซอย…….........…..…………
ถนน……….........……………….ตาบล/แขวง……….....………....…….อาเภอ/เขต………...………......……
จังหวัด………………….............………ซึง่ ต่อไปในสัญญานี ้เรี ยกว่า “ผู้ให้ สญ
ั ญา” อีกฝ่ ายหนึง่
โดยที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ด้ วยทุน ประเภท……….…………….ตามระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการให้
ข้ าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาไป.......................................... ณ ต่างประเทศ
ระดับ…….......…………สาขาวิชา……………....................................................……….……...……………
ณ ประเทศ………….…….........................มีก าหนด……...……..ปี ...............เดือน.….....…วัน นับตัง้ แต่
วันที่…….….เดือน………....………...พ.ศ….....……จนถึงวันที่….......เดือน……....….....……พ.ศ……....….
ในกรณี ที่ ผ้ ู รั บ สัญ ญาอนุ ญ าตให้ ผู้ ให้ สั ญ ญาขยายระยะเวลาลาศึ ก ษา ฝึ ก อบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงที่จะทา
สัญญากับผู้รับสัญญาขึ ้นใหม่ เพื่อใช้ ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้ มีการจัดทาสัญญาขึน้ ใหม่ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี ้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายดังกล่าวด้ วย
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ข้ อ 2 ในระหว่างเวลาที่ ผ้ ูให้ สัญ ญาได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บัติการวิจัย
ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องรั กษาวินยั และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้ อบังคับของข้ าราชการ หรื อคาสัง่ ทางราชการ
ของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรื อสถาบันที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ตลอดจน
ระเบี ยบส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ ก อบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้ าราชการไปศึกษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทัง้
ที่ ได้ ออกใช้ บังคับอยู่แล้ วในวันทาสัญญานี ้ และที่จะออกใช้ บังคับต่อไปโดยเคร่ งครัด และให้ ถือว่ากฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับและคาสัง่ ดังกล่าวนัน้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี ้
ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ ต่อการศึก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจัย และจะตัง้ ใจศึก ษา ฝึ ก อบรมหรื อปฏิ บัติก ารวิจัยด้ วยความวิริย ะ อุตสาหะ เพื่ อให้ ส าเร็ จ การศึก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้ อ 3 ในกรณี ที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาประพฤติผิดสัญ ญาดังกล่าวในข้ อ 2 หรื อในกรณี ที่ผ้ ูรับสัญ ญา
พิ จารณาเห็นว่า ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่อาจสาเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อเสร็ จสิน้ การปฏิบัติการวิจัย ได้ ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ 1 หรื อการศึก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บัติการวิจัยของผู้ให้ สัญ ญาต้ องยุติล งด้ วย
ประการใด ๆ หรื อผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรื อ
มีความจาเป็ นต้ องเรี ยกผู้ให้ สญ
ั ญากลับมาปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี ้ได้ ทนั ทีและมีสิทธิระงับซึง่ ทุนและหรื อเงินเดือน รวมทังเงิ
้ นที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรื อเงินเพิ่ม
อื่นใดและผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 รายงานตัวกลับเข้ าปฏิบตั ิราชการเป็ นหนังสือต่อผู้รับสัญญา หรื อผู้บงั คับบัญชา
ชันต้
้ นของผู้ให้ สญ
ั ญาทันที
3.2 เข้ าปฏิ บัติราชการในกรม................................กระทรวง............................
หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผ้ รู ับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้ องเห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ศกึ ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาเคยได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
หรื อมีพันธะผูกพันที่จะต้ องปฏิบัติราชการชดใช้ ตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใช้ ไม่ครบระยะเวลา
ตามสัญ ญานั น้ การปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ต ามสัญ ญานี ใ้ ห้ เริ่ ม ต้ น นับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ค รบ
กาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้ อ 3.1 3.2 และ 3.3
ผู้ให้ สญ
ั ญายินยอมรับผิดชดใช้ ทงสิ
ั ้ ้น
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ข้ อ 4 เมื่อผู้ให้ สญ
ั ญาเสร็ จหรื อสาเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะ
เสร็ จหรื อสาเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้ อ 1 หรื อไม่ ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ อง
กลับมาปฏิบตั ิราชการใน กรม.............................................กระทรวง................................................. หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่ น ตามที่ ผ้ ู รั บ สั ญ ญาและส่ ว นราชการอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องเห็ น สมควรในทั น ที
เป็ นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ สัญ ญาเคยได้ รับอนุญ าตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บัติการวิจัยหรื อมีพัน ธะ
ผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิราชการชดใช้ ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานัน้
การปฏิบตั ิราชการชดใช้ ตามสัญญานี ้ให้ เริ่ มต้ นนับตังแต่
้ วันที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ ครบกาหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ ว
ข้ อ 5 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาผิดสัญญาในข้ อ 3.2 หรื อข้ อ 4 หรื อผู้ให้ สญ
ั ญาไม่กลับมา
ปฏิบตั ิราชการไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ด้ วยทุนประเภท 1 (ก)
หรื อทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง
ศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย คืนให้ แก่ผ้ ูรับสัญญา นอกจากนี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ เงินอีกจานวน
หนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับแก่ทางราชการ
อีกด้ วย
5.2 กรณีผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ด้ วยทุนประเภท 1 (ข)
ผู้ ให้ สัญ ญาจะต้ อ งชดใช้ เงิ น เดื อ น และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ า ยช่ ว ยเหลื อ ในระหว่างศึก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั คืนให้ แก่ผ้ รู ับสัญญา นอกจากนี ้ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้ วย
ส าหรั บ ส่ ว นที่ เป็ นเงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ให้ ชดใช้ เป็ นเบี ย้ ปรั บ รายเดื อ นตามจ านวนที่
กระทรวงการคลังและส านัก งานความร่ วมมือเพื่ อการพัฒ นาระหว่างประเทศกาหนดขึน้ โดยใช้ ฐ านอัตรา
ค่าใช้ จ่ายที่สานักงาน ก.พ. กาหนดสาหรับผู้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศเป็ นเกณฑ์
5.3 กรณี ผ้ ูให้ สญ
ั ญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบัติการวิจยั ด้ วยทุนประเภท 2
ผู้ให้ สัญ ญาจะต้ องชดใช้ เงิ น เดือน และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ ายช่ วยเหลื อในระหว่างศึก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ
ปฏิ บัติการวิจัย คืนให้ แก่ผ้ ูรับสัญ ญา นอกจากนีผ้ ้ ูให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็ นเบี ้ยปรับแก่ ทางราชการอีกด้ วย
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ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญากลับเข้ าปฏิบัติราชการบ้ างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้ อ 3.2 หรื อ
ข้ อ 4 เงินที่จะชดใช้ คืนและเบี ้ยปรับตามวรรคหนึง่ ข้ างต้ นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญากลับเข้ า
ปฏิบตั ิราชการ
ข้ อ 6 เงินที่จะชดใช้ คืนและเงินเบี ้ยปรับตาม ข้ อ 5 ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ รู ับ
สัญญา จนครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้
สัญ ญาไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชาระไม่ครบถ้ วน ทัง้ นี ้ จะโดยความยิ นยอมของผู้รับ
สัญญาหรื อไม่ก็ตาม ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชาระดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยัง
มิได้ ชาระนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้ วน
ข้ อ 7 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาไม่สามารถกลับเข้ าปฏิบตั ิราชการ หรื อกลับเข้ าปฏิบตั ิราชการ
ไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้ อ 3.2 หรื อข้ อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษี ยณอายุราชการ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่
ต้ องรับผิดตามความในข้ อ 5 วรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง แล้ วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาได้ รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั หรื อ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญากลับเข้ าปฏิบตั ิราชการตามข้ อ 3.2 หรื อข้ อ 4 ถ้ าผู้ให้ สญ
ั ญาประพฤติผิดวินยั
อย่างร้ ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องชดใช้ เงินและเบี ้ยปรั บให้ แก่ผ้ รู ับ
สั ญ ญ าเป็ นจ านวนเงิ น ทั ง้ หมดหรื อ ลดลงตามส่ ว นเช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ 5 ทั ง้ นี ้ เว้ นแต่ ผ้ ู รั บ สั ญ ญ าและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาไม่สามารถกลับเข้ าปฏิบัติราชการ หรื อกลับเข้ าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้ อ 3.2 หรื อ ข้ อ 4 เพราะถู ก สั่งให้ ออกจากราชการหรื อ ลาออกเนื่ อ งจากเจ็ บ ป่ วย
ทุพพลภาพเป็ นคนไร้ ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้ อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้ วแต่กรณี
แต่ทัง้ นี ถ้ ้ าผู้ให้ สญ
ั ญาไปทางานอื่นในระหว่าง
ระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาจะต้ องกลับเข้ าปฏิบัติราชการ หรื อวันที่ผ้ ูให้ สญ
ั ญาได้ ออกจาก
ราชการ หรื อลาออกด้ วยเหตุดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ให้ สัญ ญายังคงต้ องรั บ ผิ ดชดใช้ เงินและเบี ย้ ปรั บ ตามข้ อ 5
วรรคหนึง่ หรื อวรรคสองแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 8 ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญามีพนั ธะต้ องชาระเงินให้ แก่ผ้ รู ับสัญญาตามสัญญานี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญา
ยอมให้ ผ้ ูรับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรื อเงินอื่นใดที่ ผ้ ูให้ สัญญาจะพึงได้ รับจากทางราชการเพื่ อ
ชดใช้ เงินที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาต้ องรับผิดชอบตามสัญญานี ้ได้ ทังนี
้ ้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี ้ตามที่ระบุไว้ ใน
/ ระบุไว้ ใน ข้ อ 6
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ข้ อ 6 แล้ วแต่ทางราชการยังมิได้ สงั่ จ่ายเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าวให้ แก่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา
ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องรับผิดชดใช้ ในส่วนของดอกเบี ้ยผิดนัดที่ เกิดขึ ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่
ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้ หนี ้
ข้ อ 9 ในวันทาสัญญานี ้ ผู้ให้ สญ
ั ญาได้ จดั ให้ ……………………………………...…….........
ทาสัญญาค ้าประกันการปฏิบตั ิและความผิดตามสัญญานี ้ของผู้ให้ สญ
ั ญาด้ วยแล้ ว
ในกรณี ผ้ ูค า้ ประกัน ถึงแก่ ความตายหรื อถูก ศาลมีคาสั่งให้ พิ ทัก ษ์ ทรั พ ย์ เด็ดขาด หรื อมีค า
พิพากษาให้ ล้มละลาย หรื อผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาเปลี่ยนผู้ค ้าประกัน ผู้ให้ สญ
ั ญาจะต้ องจัดให้ มี
ผู้ค ้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค ้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผ้ คู ้าประกันเดิม
ถึงแก่ความตาย หรื อถูกศาลมีคาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาพิพากษาให้ ล้มละลาย หรื อวันที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา
ได้ รับแจ้ งจากผู้รับสัญญาให้ เปลี่ยนผู้ค ้าประกันแล้ วแต่กรณี ถ้ าผู้ให้ สญ
ั ญาไม่สามารถจัดให้ มีผ้ ูค ้าประกันราย
ใหม่มาทาสัญญาค ้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าวผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญา
นี ไ้ ด้ เว้ น แต่ ผ้ ู รั บ สัญ ญาตัง้ คณะกรรมการขึน้ ตรวจสอบแล้ วเห็ น ว่าผู้ ใ ห้ สัญ ญาเป็ น ผู้ มี ศัก ยภาพสูงยิ่ งใน
การศึกษา จะอนุมตั ิให้ ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยไม่มีผ้ คู ้าประกันก็ได้
สัญ ญานี ท้ าขึน้ สองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สัญ ญาได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความใน
สัญญานี ้โดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยานและคูส่ ญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………….......………………………ผู้ให้ สญ
ั ญา
(…………………....………………………)
ลงชื่อ…………………….......……………………ผู้รับสัญญา
(……………………....……………………)
ลงชื่อ………………………….......………………พยาน
(…………………………....………………)
ลงชื่อ………………………………….......………พยาน
(………………………………......………)
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ข้ าพเจ้ า……………………………………………คูส่ มรสของ…………......…………………
ยินยอมให้ …………………………………………………………….ทาสัญญาฉบับนี ้ได้
ลงชื่อ………………………………….....……ผู้ให้ ความยินยอม
(………………………………...……..)
ลงชื่อ…………………………….....…………พยาน
(……………………………...………)
ลงชื่อ………………………………...……….พยาน
(……………………………...……….)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าไม่มีคสู่ มรส (เป็ นโสด / คูส่ มรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี ้
ลงชื่อ…………………...……………………ผู้ให้ สญ
ั ญา
(………………...……………………)

สัญญาเลขที่…………/………...…

สั ญญาคา้ ประกัน
ทาที่...................................
วันที่……..…เดือน….....………..พ.ศ…………
ตามที่……………………………….... ………….. ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สญ
ั ญา”
ได้รับอนุญาตจาก........................................................... ซึ่ งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับสัญญา” ให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั ณ ประเทศ…………………….........…….ตามสัญญาเลขที่ ….….……………………
ลงวันที่…………......................................ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า…………..…………….....……………..ผูค้ ้ าประกัน…………………………..………
อายุ………………ปี อาชีพ………………..………………….ตาแหน่ง……………………...…………………..
สังกัด………………………………………อยู่บา้ นเลขที่ …………………………ซอย…………………….……
ถนน……...…….........………...ตาบล/แขวง…………..........……..…….อาเภอ/เขต…….......………………….
จังหวัด ………………..……….…….คู่ ส มรสชื่ อ ………..………….……….…….......…………..เกี่ ย วพัน กับ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาโดยเป็ น………………………..ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้ าประกัน
ให้ไว้แก่ผรู ้ ับสัญญา ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผูใ้ ห้สญ
ั ญาต่อผูร้ ับสัญญา โดยตกลงร่ วมรับผิด
ในฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคื อ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาอนุ ญาตไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใดด้วย
ประการใดๆ ผูค้ ้ าประกันยินยอมชาระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ นทุกประการ
ให้แก่ผรู ้ ับสัญญาทันทีโดยผูร้ ับสัญญามิจาต้องเรี ยกร้องให้ผใู ้ ห้สญ
ั ญาชาระหนี้ ก่อนและผูค้ ้ าประกันจะรับผิดตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ขยายลาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิ การ
วิจยั ต่อด้วยทุนหรื อเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึ กษา
หรื อสถานศึ กษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาดังกล่าว ผูร้ ับสัญญาจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกัน
ทราบก็ตามให้ถือว่าผูค้ ้ าประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ ผูใ้ ห้สัญญาได้
ขยายเวลาอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ต่อดังกล่าวด้วย
/ ข้อ 2
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ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญาผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ ตามสัญญาอนุ ญาต
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผูค้ ้ าประกันได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ น้ นั ด้วยทุกครั้งและผูค้ ้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา
หรื อผ่อนจานวนเงิ นในการชาระหนี้ ดงั กล่าวเป็ นเหตุ ปลดเปลื้ องความรับผิดของผูค้ ้ าประกันและจะรับผิดใน
ฐานะผูค้ ้ าประกันตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ พร้อมดอกเบี้ ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจานวน
ข้อ 3 ผูค้ ้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ……………………………….........………ผูค้ ้ าประกัน
(……………………………..........………...)
ลงชื่อ………………………………..........………คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(………………………………..........……...)
ลงชื่อ……………………………..........…………พยาน
(……………………………..........………...)
ลงชื่อ………………………………..........………พยาน
(…………………………..........…………...)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ…………………………..........……………ผูค้ ้ าประกัน
(………………………..........……………...)

