แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท้าสัญญาค้าประกันของสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญา
อื่นๆ ตามแบบสัญญาค้าประกันฉบับใหม่
๑. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
เนื่องจากกระทรวงการคลัง มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ได้แจ้งเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท้าสัญญาค้าประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลาศึ กษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย สัญญาค้าประกันหนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนีกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิ บั ติ การวิจั ย ภายในประเทศหรื อต่ างประเทศ สั ญ ญาค้าประกัน สั ญ ญาผ่ อ นผั น ให้ นั บ เวลาที่ ข อกลั บ เข้ า
ปฏิบัติงานเป็ น ระยะเวลาการปฏิบั ติงานชดใช้ทุนตามสั ญญาลาศึ กษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย สั ญญา
ค้าประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนช้าระหนีของเจ้าหน้าที่ และสัญญาค้าประกันสัญญาผ่อนช้าระหนีกรณีได้รับเงิน
เกินสิ ทธิห รือได้รับ เงิน ไปโดยไม่มีสิ ทธิ ตามพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
(ฉบั บ ที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ต่อมาได้มีป ระกาศพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับ ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก้าหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วยการค้าประกัน ซึ่งมีผลท้าให้ความรับผิดของผู้ค้าประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงไป กรณี
สัญญาค้าประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย โดยที่ผู้มีสิทธิเป็นผู้ค้าประกันสัญญาที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวทังหมด คือ บิดา มารดา พี่หรือน้อง หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลธรรมดาที่
มีหลักทรัพย์ กรณีเป็นการค้าประกันด้ วยบุคคล การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับสัญญา
ค้าประกันดังกล่าว และเพื่อให้สัญญาค้าประกันดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึน กระทรวงการคลังจึงได้ส่ง
ร่างแบบสัญญาค้าประกันให้ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดนีส้านักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มี
หนั งสื อที่ อว ๗๘.๐๑๙/ว.๒๑๐ ลงวัน ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งเวียนทุ กส่ ว นงานเพื่ อทราบและแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จัดท้าสัญญาค้าประกันแบบใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว นัน มหาวิทยาลัยจึงได้ออกแนว
ปฏิบัติ ไว้ดังนี
๒. ส่วนงานที่ต้องปฏิบัติ
แนวปฏิบั ตินี ให้ ใช้กับ ส่ ว นงานของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ที่ มีบุคลากรในสั งกัดได้รับ อนุมัติ ให้
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบั ติการวิจั ย ได้รับ อนุ มัติให้ ผ่อนช้าระหนีกรณี ผิดสั ญญารับทุน ลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติ
งานวิจัย และสัญญาอื่นๆ ได้รับการผ่อนช้าระหนีของเจ้าหน้ าที่ที่กระท้าละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน และได้รับการผ่อนช้าระหนีกรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

-๒๓. เนือหา
แนวปฏิบัตินี มีเนือหาประกอบด้วย
๓.๑ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่า งประเทศ และ
สัญญาค้าประกัน (ภาคผนวก ๑)
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ใช้แบบ
สัญญาอนุญาตฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก้าหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๔๙ ส้าหรับสัญญาค้าประกันที่ จัดท้าภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานด้าเนินการ
จั ด ท้ า สั ญ ญาค้ า ประกั น แบบใหม่ ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวั น ที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
๓.๒ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ และสัญญาค้าประกัน (ภาคผนวก ๒)
สัญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ ให้ใช้แบบสัญญาอนุญาตฯ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก้าหนด ตามหนั งสื อที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ส้ าหรับสั ญญา
ค้าประกันที่จัดท้าภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วนงานด้าเนินการจัดท้าสัญญาค้าประกัน
แบบใหม่ ตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวัน ที่ ๑๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ ตาม
เอกสารแนบท้าย
๓.๓ สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และสัญญา
ค้าประกัน (ภาคผนวก ๓)
สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ให้ใช้แบบสัญญาฯ
ตามแบบสัญญาฯ ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๙/ว.๒๑๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
ส้าหรับสัญญาค้าประกันที่ จัดท้าภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ ส่วนงานด้าเนินการจัดท้า
สัญญาค้าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
๓.๔ สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน
ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค้าประกัน (ภาคผนวก ๔)
สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน ให้ใช้
แบบสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามแบบที่กระทรวงการคลังก้าหนด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ส้าหรับสัญญาค้าประกันที่ จัดท้าภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็นควรให้ส่วน
งานด้าเนินการจัดท้าสัญญาค้าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
๓.๕ หนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนี และสัญญาค้าประกันหนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนี
กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาอื่นๆ (ภาคผนวก ๕)

-๓หนั งสือรับ สภาพหนี ผ่อนช้าระหนีกรณีผิ ดสัญ ญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย
และสั ญ ญาอื่ น ๆ ให้ ใ ช้ แ บบหนั ง สื อ รั บ สภาพหนี ตามแบบที่ ก ระทรวงการคลั ง ก้ า หนด ตามหนั ง สื อ ที่
กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๔๙ ส้ า หรั บ สั ญ ญาค้ า ประกั น ที่ จั ด ท้ า ภายหลั ง วั น ที่
๑๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เห็ น ควรให้ ส่ ว นงานด้ า เนิ น การจั ด ท้ า สั ญ ญาค้ า ประกั น แบบใหม่ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย
๓.๖ สัญญาผ่อนช้าระหนีของเจ้าหน้าที่ และสัญญาค้าประกัน (ภาคผนวก ๖)
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท้าละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถช้าระหนีได้
ทังหมด และขอผ่อนช้าระ ให้ปฏิบัติดังนี
๓.๖.๑ ให้ใช้แบบสัญญาผ่อนช้าระหนีฯ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก้าหนด ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส้าหรับสัญญาค้าประกันที่ลงนามภายหลัง
วัน ที่ ๑๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น ไป ให้ จั ด ท้ า สั ญ ญาค้ า ประกั น ตามตั ว อย่ างสั ญ ญาค้ า ประกั น ตาม
เอกสารแนบท้าย
๓.๖.๒ เมื่อมีการปฏิบั ติผิ ดสัญ ญาผ่อนช้าระหนี ฯ ให้ ส่ วนงานมีห นังสือบอกกล่ าวไปยัง
ผู้ ค้าประกัน ภายใน ๖๐ วัน นั บ แต่วัน ที่ ผิ ดนั ด หากไม่ได้บ อกกล่ าวจะท้าให้ ส่ ว นราชการไม่มี สิ ท ธิเรียกให้ ผู้
ค้าประกันรับผิดชอบในส่วนของดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน และอุปกรณ์ของหนีที่เกิดขึนภายหลังพ้นก้าหนด
๖๐ วัน
๓.๗ สัญญาผ่ อนช้าระหนีกรณี ที่ได้รับเงินเกินสิ ทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิ ทธิ และสัญญา
ค้าประกัน (ภาคผนวก ๗)
สัญญาผ่อนช้าระหนี กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ให้ใช้แบบสัญญา
ผ่อนช้าระหนี ตามแบบหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ส้าหรับ
สัญญาค้าประกันที่ จัดท้าภายหลังวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เห็ นควรให้ส่วนงานด้าเนินการจัดท้าสัญญา
ค้าประกันแบบใหม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตามเอกสารแนบท้าย
๓.๘ สัญญารับทุนต่างๆ และสัญญาค้าประกัน (ภาคผนวก ๘)
สัญญารับทุนอื่นๆ ที่ส่วนงานได้จัดท้าขึน ให้ด้าเนินการจัดท้าแบบสัญญารับทุน และสัญญา
ค้าประกันโดยปรับแก้ไขให้มีเนือหาสอดคล้องกับแบบสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญา
ค้าประกัน ตามตั ว อย่ างแบบสั ญ ญารั บ ทุ น พั ฒ นาอาจารย์ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และสั ญ ญาค้ าประกั น ตาม
เอกสารแนบท้าย เมื่อส่วนงานได้จัดท้าสัญญารับทุน และสัญญาค้าประกันเรียบร้อยแล้ว ให้เสนออธิการบดีเพื่อ
อนุมัติใช้แบบสัญญาฯ ต่อไป
๓.๙ การค้านวณวงเงินในสัญญาค้าประกัน (ตามสัญญาค้าประกัน ข้อ ๑) หลักเกณฑ์ในการ
ค้านวณวงเงินค้าประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี
๓.๙.๑ เมื่อพิจารณาตาม ๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท้าสัญญาและการชดใช้
เงินกรณี รับ ทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบั ติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๔ และ ๒) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง

-๔หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท้าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ทังภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อ ๖ และ ๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๘.๘/ว ๖๖ ลงวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง การตรวจสอบค้านวณเงินที่ต้ องชดใช้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบั ติการวิจั ยทั งภายในประเทศและต่างประเทศและสั ญ ญาการไปปฏิ บัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ก้าหนดให้ ตรวจสอบค้านวณเงิน จากเงินเดือน หรือเงินอื่นใด (เงินประจ้าต้าแหน่ง, เงิน พ.ต.ส. ฯลฯ) ที่ผู้ล า
ศึกษาฯ ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทังหมด ผลลัพธ์ที่ได้ให้คูณด้วยเบียปรับ
ตามที่ก้าหนดในสัญญา (หนึ่งเท่า สองเท่า สามเท่า...) จึงจะเป็นวงเงินค้าประกันตามสัญญาค้าประกัน
หากภายหลังมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของผู้ลาศึกษา ให้ผู้ด้าเนินการจัดท้าสัญญาฯ ค้านวณ
วงเงินค้าประกัน ตามเงินเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ คูณด้วยเบียปรับ และแก้ไขจ้านวนเงินค้าประกัน โดยให้ผู้
ค้าประกันลงนามรับรองตรงที่ได้มีการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค้าสั่งปรับเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ
แนบท้ายสัญญาค้าประกัน
๓.๙.๒ ผู้รับผิดชอบในการค้านวณวงเงินในสัญญาค้าประกัน ควรเป็นหน่วยงานที่ดูแลใน
เรื่องการจั ดท้ าสั ญ ญาลาศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บัติก ารวิจัย โดยประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ข้อมูลเงินทุน เงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ผู้ลาศึกษาฯ ได้รับไปตลอดระยะเวลาที่ลาไปศึกษาฯ จากหน่วยงานที่มี
ข้อมูลดังกล่าว
๓.๙.๓ หากมีการขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย จะต้องท้าสัญญาลาศึกษาฯ
และสัญญาค้าประกันใหม่ตามก้าหนดระยะเวลาที่ขยายในแต่ละครัง และค้านวณวงเงินค้าประกันให้ครอบคลุม
ตามระยะเวลาที่ขยายนัน
๓.๙.๔ ในการนี กองกฎหมาย ได้ จั ด ท้ าแบบการค้ านวณวงเงิน ค้ า ประกั น ตามสั ญ ญา
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญาอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ย วข้อ ง รวมทั งผู้ ล าศึกษาฯ สามารถ download เพื่ อค้านวณวงเงิน ค้าประกั นในเบื องต้น ได้ ท างเว็บ ไซต์
กองกฎหมาย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล http://op.mahidol.ac.th/la ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่ >ดาวน์ โ หลด>
แบบฟอร์ม โดยให้ เจ้าหน้าที่ห รือผู้ ลาศึกษาฯ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบค้าสั่งหรือหนังสื อ
รับรองเงินเดือน ที่ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง ยื่นมาพร้อมกับสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค้าประกัน
ตัวอย่างแบบการค้านวณวงเงินค้าประกัน (ภาคผนวก ๙)
๓.๑๐ ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกั น (ตามสั ญ ญาค้าประกัน ข้อ ๕) หลั กเกณฑ์ ในการ
ค้านวณระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี
๓.๑๐.๑ การระบุระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน ให้ระบุระยะเวลาก่อหนีค้าประกันตังแต่
วันที่ผู้ลาศึกษาฯ ท้าสัญญาลาศึกษาฯ จนถึงวันที่ผู้ลาศึกษาฯ ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ครบถ้วนตามที่ก้าหนด
ในสัญญาฯ (หนึ่งเท่า สองเท่า สามเท่า...) ทังนีหากมีการขยายระยะเวลา ให้ท้าสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญา
ค้าประกันใหม่ ตามก้าหนดระยะเวลาที่ขยายในแต่ละครัง และค้านวณระยะเวลาก่อหนีค้าประกันให้ครอบคลุม
ตามระยะเวลาที่ขยายนัน

-๕๓.๑๐.๒ ในการนี กองกฎหมาย ได้จัดท้าแบบค้านวณระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน ตาม
สั ญ ญารั บ ทุ น ลาศึ กษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ การวิจัย ด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อ ช่ ว ยให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทังผู้ลาศึกษาฯ สามารถ download เพื่อค้านวณระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกันในเบืองต้นได้
ทางเว็ บ ไซต์ กองกฎหมาย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล http://op.mahidol.ac.th/la ที่ เมนู เอกสารเผยแพร่ >
ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม โดยให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ลาศึกษาฯ กรอกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมแนบค้าสั่ง ให้
ลาไปศึกษาฯ ที่ลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง ยื่นมาพร้อมกับสัญญาลาศึกษาฯ และสัญญาค้าประกัน
ตัวอย่างแบบการค้านวณระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน (ภาคผนวก ๑๐)

ภาคผนวก

1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
และสัญญาค้าประกัน

สัญญาเลขที่……………/…………..
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาฉบับนีท้าขึน ณ................................................ต้าบล/แขวง…………….. อ้าเภอ/เขต
.......................จั ง หวั ด ...............................เมื่ อ วั น ที่ …...…..เดื อ น……......……พ.ศ…....…ระหว่ า งกรม
...................................กระทรวง..................................โดย………..................…………ต้าแหน่ง…………….................
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….....………………………………
ชื่อสกุล ………………………..............…เกิดเมื่อวันที่ ……...…เดือน…..............….....พ.ศ……..….อายุ …...…...ปี รับ
ร า ช ก า ร เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เรื อ น ............................ร ะ ดั บ …....……ขั น ………….……….บ า ท
ต้าแหน่ง……………………….สังกัด………………….................................….....กอง.....................................................
กรม.......................................กระทรวง...........................................อยู่ บ้ า นเลขที่ ………..............
ซ อ ย …….........…..…………ถ น น ……….......ต้ า บ ล /แ ข ว ง ……….........…….อ้ า เภ อ /เข ต ……..........…..
จังหวัด…………………....ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท……….…………….ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ รั บ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ผู้ ให้ สั ญ ญาไป.......................................... ณ ต่างประเทศ
ระดั บ …….......…………สาข าวิ ช า……………....................................................……….……...……………ณ
ประเทศ………….…….........................มี ก้ าหนด……...……..ปี ...............เดื อ น.….....…วัน นั บ ตั งแต่ วั น ที่ …….….
เดือน………....………...พ.ศ….....……จนถึงวันที…่ .......เดือน……....….....……พ.ศ……....….
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบก้าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท้าสัญญากับผู้รับ
สัญญาขึนใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดท้าสัญญาขึนใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีมีผลครอบคลุม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการ หรือค้าสั่งทางราชการของผู้รับ
สัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือ

-2ปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทังที่ ได้ออกใช้
บั งคั บ อยู่ แ ล้ ว ในวัน ท้ าสั ญ ญานี และที่ จ ะออกใช้ บั งคั บ ต่ อไปโดยเคร่งครัด และให้ ถือ ว่ากฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับและค้าสั่งดังกล่าวนัน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และจะตังใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ส้าเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาประพฤติ ผิ ด สั ญ ญาดั งกล่ าวในข้ อ 2 หรือ ในกรณี ที่ ผู้ รับ สั ญ ญา
พิจ ารณาเห็ น ว่า ผู้ ให้ สั ญ ญาไม่อาจส้ าเร็จ การศึกษา ฝึ กอบรม หรือเสร็จสิ นการปฏิบั ติการวิจัย ได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการ
ใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ
จ้าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญา
นีได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทังเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและ
ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญา หรือผู้บังคับบัญชา
ชันต้นของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม................................กระทรวง............................ หรือ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สัญญานัน การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานีให้เริ่มต้นนับตังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก้าหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทังสิน
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส้าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทังนีไม่ว่าจะ
เสร็จหรือส้าเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการใน กรม.............................................กระทรวง................................................. หรือใน
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

-3ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานัน การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานีให้เริ่มต้นนับตังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก้าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้ อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก)
หรือทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงิ นที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง
ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ้านวน
หนึ่งเท่าของจ้านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบียปรับแก่ทางราชการ
อีกด้วย
5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข)
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนีผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ้านวนหนึ่งเท่าของจ้านวนทุน เงินเดือน
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ส้ า หรั บ ส่ ว นที่ เป็ น เงิ น ทุ น ที่ ได้ รั บ ให้ ช ดใช้ เป็ น เบี ยปรั บ รายเดื อ นตามจ้ า นวนที่
กระทรวงการคลั งและส้ านั กงานความร่ ว มมื อเพื่ อการพั ฒ นาระหว่างประเทศก้ าหนดขึน โดยใช้ฐ าน อัต รา
ค่าใช้จ่ายที่ส้านักงาน ก.พ. ก้าหนดส้าหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
5.3 กรณี ผู้ ให้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรือ ปฏิ บั ติ ก ารวิจั ย ด้ ว ยทุ น ประเภท 2
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนีผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ้านวนหนึ่งเท่าของจ้านวน เงินเดือน และ
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ
4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี ยปรับ ตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบียปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในก้าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่
ช้าระภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช้าระไม่ครบถ้วน ทังนี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็
ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระดอกเบียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ้านวนเงินที่ยังมิได้ช้าระนับแต่วัน
ครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช้าระครบถ้วน

-4ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ไม่ครบก้าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็ น จ้ านวนเงิน ทังหมดหรือลดลงตามส่ วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทังนี เว้นแต่ผู้ รับสั ญ ญาและกระทรวงการคลั ง
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณี ที่ผู้ ให้ สั ญ ญาไม่สามารถกลั บเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบั ติราชการไม่ครบ
ก้ า หนดระยะเวลาตามข้ อ 3.2 หรื อ ข้ อ 4 เพราะถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการหรื อ ลาออกเนื่ อ งจากเจ็ บ ป่ ว ย
ทุพพลภาพเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทังนีถ้าผู้ให้สัญญาไปท้างานอื่นในระหว่างระยะเวลา
2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการ หรือ
ลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบียปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช้าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ้าเหน็จบ้านาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานีได้ ทังนี หากครบก้าหนดระยะเวลาช้าระหนีตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้วแต่
ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบ้าเหน็จบ้านาญ และ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบียผิดนัดที่เกิดขึนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ง
เงินดังกล่าวชดใช้หนี
ข้อ 9 ในวันท้าสัญญานี ผู้ให้สัญญาได้จัดให้……………………………………...…….............................
ท้าสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความผิดตามสัญญานีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู้ ค้ า ประกั น ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค้ า สั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาด หรื อ มี
ค้าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี
ผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค้าประกั นแทนภายในก้าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึง
แก่ความตาย หรือถูกศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับ
แจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้า
สัญญาค้าประกันแทนภายในก้าหนดเวลาดังกล่าวผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานีได้ เว้นแต่
ผู้รับสัญญาตังคณะกรรมการขึนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้
ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้

-5หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้าประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดท้าสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก้าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา
สัญญานีท้าขึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
นีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ………………….......………………………ผู้ให้สัญญา
(…………………....………………………)
ลงชื่อ…………………….......……………………ผู้รับสัญญา
(……………………....……………………)
ลงชื่อ………………………….......………………พยาน
(…………………………....………………)
ลงชื่อ………………………………….......………พยาน
(………………………………......………)
ข้าพเจ้า……………………………………………คู่สมรสของ…………......…………………
ยินยอมให้…………………………………………………………….ท้าสัญญาฉบับนีได้
ลงชื่อ………………………………….....……ผู้ให้ความยินยอม
(………………………………...……..)
ลงชื่อ…………………………….....…………พยาน
(……………………………...………)
ลงชื่อ………………………………...……….พยาน
(……………………………...……….)

-6ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ…………………...……………………ผู้ให้สัญญา
(………………...……………………)

สัญญาเลขที่…………/………...…
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ)
ท้าที่...................................
วันที่……..…เดือน….....………..พ.ศ…………
ตามที่ ………………………………...………….. ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี เรี ย กว่ า “ผู้ ให้ สั ญ ญา” ได้ รั บ
อนุญาตจาก........................................................... ซึ่งต่อไปนีในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ…………………….........…….ตามสัญญาเลขที่….….……………………..................
ลงวันที่…………...........ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นัน
ข้าพเจ้า…………..…………….……………...........อายุ………………ปี อาชีพ………………..………………….
ต้าแหน่ง……………………...…………………..สังกัด………………………………………...........อยู่บ้านเลขที่……......................
ซอย…………………….……ถนน……...…….........ต้าบล/แขวง…………..........……..…อ้าเภอ/เขต…….......………………….
จังหวัด………………..……….…….รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ดังปรากฏตามส้าเนาบัตร
ประจ้ า ตั ว ประชาชน/บั ต รประจ้ า ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ แนบท้ า ยสั ญ ญานี ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี เรี ย กว่ า
“ผู้ค้าประกัน” ตกลงท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้า
ผู้ให้สั ญญาปฏิบั ติผิดสั ญญาอนุ ญาต ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้ แก่ผู้รับสัญญา
ผู้ ค้ าประกั น ยิ น ยอมช้าระหนี ไม่เกิน กว่าจ้ านวนเงิน ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาต้อ งรับ ผิ ดตามข้ อผู กพั น ที่ ระบุ ไว้ในสั ญ ญา
อนุ ญ าตดั ง กล่ า วนั นให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญา ภายในวงเงิ น ค้ า ประกั น จ้ า นวน....................................บาท
(...........................................................................) และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานีจนกว่าจะมีการช้าระหนี
พร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนด
แล้วแต่กรณี
ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้าประกันช้าระหนีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะช้าระหนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกัน ผู้ ให้สั ญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้ สัญ ญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรื อปฏิบัติ
งานวิจั ย ต่อ ดั งกล่ าวด้ ว ย แต่ ไม่ เกิน ระยะเวลาในการก่ อหนี ค้ าประกั น ตามที่ ก้ าหนดไว้ในข้อ 5 ของสั ญ ญา
ค้าประกันนี

-2ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีตามสัญญาลาศึกษาฯ
ให้แก่ผู้ให้สั ญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ และผู้ ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ้านวนเงินในการช้าระหนีนัน ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการ
ช้าระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (........................................ ..............................................)
ข้อ 4 ผู้ค้าประกันสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพันผู้ค้าประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน
ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน เริ่มตังแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท้าสัญญาลาศึกษาฯ จนถึง
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................และผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด
ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน

-3ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
และสัญญาค้าประกัน

สัญญาเลขที่............/..............
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
ท้าที่...................................
วันที่……..…เดือน….....………..พ.ศ…………
สัญญาฉบับนีท้าขึน ณ................................................ต้าบล/แขวง……………........................
อ้าเภอ/เขต.......................จังหวัด...............................เมื่อวันที่ …...…..เดือน……......……....พ.ศ…....…....ระหว่าง
กรม...................................กระทรวง.........................................โดย………..................…………………………...............
ต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….....………………………………...
ชื่อสกุล………………………..............…เกิดเมื่อวันที่……...…เดือน…..............….....พ.ศ……...............….อายุ…......…...ปี
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ…....…….......ขัน………….……….........................บาท
ต้าแหน่ง……………………….........สังกัด………………….................................….....กอง.................................................
กรม.........................................กระทรวง..............................................อยู่บ้านเลขที่………......ซอย……..................
ถนน……….........……….ต้าบล/แขวง……….....……….....อ้าเภอ/เขต………...………........จังหวัด…………………............
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศตาม
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา/บางส่วน ระดับปริญญา...................................................สาขาวิชา......................................................
ที่ .......................................................................................................มีก้าหนด .....................................................
นับตังแต่วันที่............เดือน .........................พ.ศ. .............จนถึงวันที่............เดือน............................พ.ศ...............
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย
และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของข้ า ราชการหรือ ค้ าสั่ งทางราชการของผู้ รับ สั ญ ญาและของ
สถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไป
ศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไป
ศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทังที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท้าสัญญานี และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค้าสั่งดังกล่าวนันเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี

-2ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตังใจศึกษาเล่าเรียน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ส้าเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ้าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่นโดยที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไป
ศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา และในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า)วัน ผู้ให้
สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็น
ชอบจากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน
และตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก้าหนด
ข้อ 3 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาประพฤติ ผิ ด สั ญ ญาดั งกล่ าวในข้ อ 2 หรือในกรณี ที่ ผู้ รับ สั ญ ญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือ การศึกษาของผู้ให้สัญญาต้อง
ยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ้าเป็นต้อง
เรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานีได้ทันที
และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทังเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่ นใด และผู้ให้สัญญา
จะต้องปฏิบัติดังนี
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชันต้นของ
ผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการใน................................................... หริอกระทรวงทบวง กรม อื่นตามที่
ทางราชการเห็นสมควรทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
3.3 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาเคยได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไปศึ ก ษาต่ อ และยั งปฏิ บั ติ ร าชการไม่ ค รบ
ระยะเวลาตามสั ญ ญา ผู้ ให้ สั ญ ญาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ราชการโดยนั บ ระยะเวลาที่ ยั งขาดอยู่ ต ามสั ญ ญาเดิ ม ต่ อ
กับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานีด้วย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทังสิน
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส้าเร็จการศึกษา ทังนี ไม่ว่าจะเสร็จหรือส้าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน..................................................
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใด ๆ
ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนีผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น
เบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
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ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบียปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบียปรับตามสัญญานี ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในก้าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่
ช้าระภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช้าระไม่ครบถ้วน ทังนี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่
ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ้านวนเงินที่ยังมิได้ช้าระนับแต่วัน
ครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช้าระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก้าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทังนีถ้าผู้ให้
สัญญาไปท้างานอื่นในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือ
วันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและ
เบียปรับตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้
สัญญาพ้นความผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือในระหว่าง
ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จ้านวนเงินทังหมด หรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช้าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี ผู้ให้สัญญายอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ้าเหน็จบ้านาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานีได้
ข้อ 9 ในวันท้าสัญญานี ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ..............................................................................
ท้าสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู้ ค้ า ประกั น ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค้ า สั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดหรื อ มี
ค้าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้
ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค้าประกันแทนภายในก้าหนด 30 (สามสิบ)วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่
ความตาย หรือถูกศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้ง
จากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้า
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ผู้รับสัญญาตังคณะกรรมการขึนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้
ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้าประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดท้าสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก้าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา
หนังสือสัญญานีท้าขึนไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญานีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือ
ไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้รับสัญญา
(..............................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................................พยาน
(.............................................................................)
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ของ ...............................................................................ยินยอมให้ ......................................................................
ท้าสัญญาฉบับนีได้
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ ..............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญา
ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................................)

สัญญาเลขที่............./...............
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)
ท้าที่...................................
วันที่……..…เดือน….....………..พ.ศ…………
ตามที่ ………………………………...………….. ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี เรี ย กว่ า “ผู้ ให้ สั ญ ญา” ได้ รั บ
อนุญาตจาก........................................................... ซึ่งต่อไปนีในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
เพิ่มเติม/ฝึกอบรมที่…………………….........……........ตามสัญญาเลขที่….….…………….............ลงวันที่…………...........
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นัน
ข้าพเจ้า…………..…………….……………...........อายุ………………ปี อาชีพ………………..………………….
ต้าแหน่ง……………………...…………………..สังกัด………………………………………...........อยู่บ้านเลขที่……......................
ซอย…………………….……ถนน……...…….........ต้าบล/แขวง…………..........……..…อ้าเภอ/เขต…….......………………….
จังหวัด………………..……….…….รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................ดังปรากฏตามส้าเนาบัตร
ประจ้ า ตั ว ประชาชน/บั ต รประจ้ า ตั ว เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ แนบท้ า ยสั ญ ญานี ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี เรี ย กว่ า
“ผู้ค้าประกัน” ตกลงท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ค้าประกัน ยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้า
ผู้ให้สั ญญาปฏิบั ติผิดสั ญญาอนุ ญาต ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้ แก่ผู้รับสัญญา
ผู้ ค้ าประกั น ยิ น ยอมช้าระหนี ไม่เกิน กว่าจ้ านวนเงิน ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาต้อ งรับ ผิ ดตามข้ อผู กพั น ที่ ระบุ ไว้ ในสั ญ ญา
อนุ ญ าตดั ง กล่ า วนั นให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญา ภายในวงเงิ น ค้ า ประกั น จ้ า นวน....................................บาท
(...........................................................................) และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานีจนกว่าจะมีการ ช้าระหนี
พร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนด
แล้วแต่กรณี
ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้าประกันช้าระหนีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะช้าระหนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ

-2งานวิจั ย ต่อ ดั งกล่ าวด้ ว ย แต่ ไม่ เกิน ระยะเวลาในการก่ อหนี ค้ าประกั น ตามที่ ก้ าหนดไว้ในข้อ 5 ของสั ญ ญา
ค้าประกันนี
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีตามสัญญาลาศึกษาฯ
ให้แก่ผู้ให้สั ญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ และผู้ ค้าประกันได้ตกลงยิ นยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ้านวนเงินในการช้าระหนีนัน ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการ
ช้าระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.............................................................. ........................)
ข้อ 4 ผู้ค้าประกันสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพันผู้ค้าประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน
ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน เริ่มตังแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท้าสัญญาลาศึกษาฯ จนถึง
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................และผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด
ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน
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ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

3. สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตั ิงานวิจัย

สัญญาเลขที่…........./.............
สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ท้าที่………………………………………….
วันที่.............เดือน................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้าชื่อ.........................................ชื่อสกุล.....................................................................
เกิดเมื่อวันที่...........เดือน..............................พ.ศ..................อายุ..............ปี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือนๆ ละ..................................บาท ต้าแหน่ง.....................................................................................
สั งกัด ภาควิช า..........................................................คณะ...........................................มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล
อยู่บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย............................................ถนน......................แขวง/ต้าบล
..................................................เขต/อ้าเภอ.......................................จังหวัด..................................... ................
รหั สไป รษ ณี ย์ . ........................โท รศั พ ท์ ...................................เลขบั ตรป ระจ้ า ตั วป ระช าช น
..........................................คู่ ส มรสชื่ อ ............................................................ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ป
........................................................ณ..............................................ประเทศ....................................ด้วยทุน
........................................................ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน
มหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2552 จึ งขอให้ สั ญ ญาไว้แก่ ม หาวิท ยาลั ยมหิ ด ล โดย……………………………………ต้ าแหน่ ง
..................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ข้าพเจ้า
จะรักษาวินั ยของพนั กงานมหาวิทยาลั ยโดยเคร่งครัด และจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่อง
หลั กเกณฑ์ และวิธีการพั ฒ นาพนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2552 ตามข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล ว่าด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 รวมทังค้าสั่ง ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย ทังที่ใช้อยู่ในวันท้าสัญญานีและที่จะประกาศใช้ขึนใหม่ และให้ถือว่าค้าสั่ง
ประกาศ และข้อบังคับ ดังกล่าวนันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีด้วย
เพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยส้าเร็จไปโดยเร็ว ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติตัว
ในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัย
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ข้าพเจ้าขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
หลั งจากครบก้ า หนดการอนุ ญ าตข้ า งต้ น แล้ ว ข้ า พเจ้ าตกลงที่ จ ะท้ า สั ญ ญากั บ ผู้ รั บ สั ญ ญาขึ นใหม่ เพื่ อ ให้
ครอบคลุ มระยะเวลาที่ได้รับ อนุ ญ าตให้ ขยายเวลาศึกษา ฝึ กอบรมหรือปฏิ บัติงานวิจัย แต่ห ากไม่ได้มีการ
จัดท้ าสั ญ ญาขึนใหม่ไม่ ว่าด้ วยเหตุใดก็ตามให้ ถือว่าสั ญ ญาฉบับ นีมีผ ลครอบคลุ ม ระยะเวลาที่ ได้รับอนุ มัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ............................
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เห็น ว่า ข้าพเจ้าไม่มีทางที่จะจบการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยภายในเวลาที่ก้าหนด หรือ
การศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะไม่เป็นผลภายในเวลาที่ก้าหนดก็ดี หรือผู้รับสัญญามีความ
จ้ าเป็ น ที่ จ ะเรี ย กให้ ข้าพเจ้ ากลั บ มาปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ใดๆ ก็ ดี ผู้ รับ สั ญ ญาชอบที่ จ ะระงับ ได้ ทั น ที ซึ่ งทุ น
เงิน เดือน และหรือเงินค่าตอบแทนอื่นใด และชอบที่จะเรียกตัวข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติงานได้ ในกรณี เช่นนี
ข้าพเจ้าจะรีบกลับเข้าปฏิบัติงานและรีบรายงานตัวต่อผู้รับสัญญาโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานัน การปฏิบัติงาน
ชดใช้ตามสัญญานีให้เริ่มต้นนับตังแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเดิมครบถ้วนแล้ว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามวรรคแรก ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด
ชดใช้ทังสิน
ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าเสร็จการศึกษา การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัย ทังนีไม่ว่าการศึกษา
การฝึกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะส้าเร็จหรือไม่ หรือข้าพเจ้าถูกเรีย กตัวกลับตาม ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะกลับมาปฏิบั ติงานต่อไปใน.......................................................มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ห น่วยงานอื่นที่
ผู้รับสัญญาเห็นชอบ เป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ในกรณีที่ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานัน การปฏิบัติงาน
ชดใช้ตามสัญญานีให้เริ่มต้นนับตังแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาเดิมครบถ้วนแล้ว
ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อ 3 หรือข้าพเจ้าไม่กลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้าจะชดใช้คืนให้แก่ผู้รับสัญญาซึ่งทุน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และหรือเงินอื่นใดทังสิน
ที่ข้าพเจ้าได้รับไปในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย นอกจากนีข้าพเจ้าจะ
จ่ายเงินเป็นเบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกจ้านวนหนึ่งเท่ากับเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้คืน
ในกรณี ที่ ข้ าพเจ้ าปฏิ บั ติ งานบ้ างแต่ ไม่ ค รบเวลาดั งกล่ าวใน ข้ อ 3 เงิน ที่ ต้ อ งชดใช้คื น และ
เบียปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามนัย ข้อ 3 ไปบ้าง
ข้อ 5 เงินที่ต้องชดใช้คืน และเบียปรับตามสัญญานี ข้าพเจ้าจะช้าระให้ทังหมดภายในก้าหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากข้าพเจ้าไม่ช้าระให้ภายในก้าหนดหรือ
ช้าระให้แต่ไม่ครบถ้วน ทังนีจะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้าจะยอมให้คิดดอกเบียจาก
เงินที่ยังมิได้ช้าระอีกในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีด้วย
ข้อ 6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก้าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือถูกสั่งให้พ้นจากงาน หรือลาออกเนื่องจาก
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ข้าพเจ้าไม่ต้อง

ลงชื่อ............................

-3รับผิดตามสัญญานี แต่ทังนี ถ้าข้าพเจ้าไปท้างานอื่นในระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับเข้า
ปฏิบัติงาน หรือวันที่ข้าพเจ้าได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายังคงต้องรับผิดชดใช้เงิน
และเบียปรับ ตามข้อ 4 เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ข้าพเจ้าพ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ข้าพเจ้ากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกลงโทษปลดออก ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินและเบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็ นจ้านวนเงินทังหมดหรือลดลงตาม
ส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 4
ข้อ 7 ในกรณี ข้าพเจ้ามีพั นธะต้องช้าระเงินให้ แก่ผู้ รับสั ญ ญาตามสัญ ญานี ข้าพเจ้ายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัย เพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญานี
ได้
ข้อ 8 ในการท้าสัญญานี ข้าพเจ้าได้จัดให้..............................................................................
ท้าสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีด้วยแล้ว
ในกรณี ผู้ ค้ า ประกั น ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ถู ก ศาลมี ค้ า สั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาด หรื อ มี
ค้าพิพ ากษาให้ ล้ มละลาย หรื อผู้ รั บ สั ญ ญาเห็ นสมควรให้ ข้าพเจ้าเปลี่ ยนผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้ มี
ผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค้าประกันแทน ภายในก้าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึง
แก่ความตาย หรือถูกศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้ง
จากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญา
ค้าประกัน แทนภายในก้าหนดเวลาดังกล่ าว ผู้ รับสั ญ ญามีสิ ท ธิเพิก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี ได้ เว้ นแต่
ผู้รับสัญญาตังคณะกรรมการขึนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้
ข้าพเจ้าศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงเกี่ย วกับ เรื่ องค้ าประกัน มี ผ ลใช้ บั งคับ ข้ าพเจ้ าจะจัด ท้ าสั ญ ญาค้ าประกัน ฉบั บ ใหม่ ที่ มี เงื่อ นไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้รับสัญญา
หนังสือสัญญานีท้าขึนไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจข้อความ
ในสัญญานีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และข้าพเจ้ายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง)
ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ

ลงชื่อ............................
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ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สญ
ั ญา
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสัญญา
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้า..............................................................คู่สมรสของ............................................. ......
ยินยอมให้............................................................................ท้าสัญญาฉบับนีได้
ลงชื่อ...........................................................ผู้ยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สญ
ั ญา
(..........................................................)

สัญญาเลขที่................/....................
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ตามที่..............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ ปฏิบัติ
งานวิจัย ที่............................................................................................ตามสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ตามสัญญาเลขที่.................. ลงวันที่.....................................ซึ่งต่อไปใน
สัญญานีเรียกว่า “สัญญาลาศึกษาฯ” นัน
ข้าพเจ้า................................................................อายุ............ปี อาชีพ......................................
ต้าแหน่ง.......................................สังกัด.............................................อยู่บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย................
ถนน.................................ต้าบล/แขวง.................................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์...................................ดังปรากฏตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/
บัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงท้าสัญญา
ค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้ อ 1 ผู้ ค้ าประกั น ตกลงผู ก พั น ตนเข้ าค้ าประกั น ผู้ ให้ สั ญ ญาต่ อ ผู้ รั บ สั ญ ญา กล่ าวคื อ ถ้ า
ผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาลาศึกษาฯ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา
ผู้ ค้ าประกั น ยิ น ยอมช้าระหนี ไม่เกิน กว่าจ้ านวนเงิน ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาต้อ งรับ ผิ ดตามข้ อผู กพั น ที่ ระบุ ไว้ในสั ญ ญา
ลาศึ ก ษาฯ ดั ง กล่ า วนั นให้ แ ก่ ผู้ รั บ สั ญ ญา ภายในวงเงิ น ค้ า ประกั น จ้ า นวน....................................บาท
(...........................................................................) และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานีจนกว่าจะมีการ ช้าระหนี
พร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนด
แล้วแต่กรณี
ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้าประกันช้าระหนีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะช้าระหนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้ รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกัน ผู้ ให้สั ญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ ให้ สัญ ญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจั ย ต่อ ดั งกล่ าวด้ ว ย แต่ ไม่ เกิน ระยะเวลาในการก่ อหนี ค้ าประกั น ตามที่ ก้ าหนดไว้ในข้อ 5 ของสั ญ ญา
ค้าประกันนี

ลงชื่อ............................
-2ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีตามสัญญาลาศึกษาฯ
ให้แก่ผู้ให้สั ญญา โดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ และผู้ ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ้านวนเงินในการช้าระหนีนัน ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการ
ช้าระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าประกัน และปลอดจากภาระ
ผูกพันใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
ข้อ 4 ผู้ค้าประกันสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของผู้ค้าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพันผู้ค้าประกันอยู่
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน
ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน เริ่มตังแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท้าสัญญาลาศึกษาฯ จนถึง
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................และผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด
ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน
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ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

ลงชื่อ............................

4. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
การปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

สัญญาเลขที่............../..............
สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ท้าที่…………........……………………
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ.……………
สั ญ ญาฉบั บ นี ท้ าขึ นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………….……………...........
เกิดเมื่อวันที่ ……………เดือน…..…………..……พ.ศ. ……..……อายุ…………ปี ปฏิบัติงานเป็ นพนักงานมหาวิทยาลั ย
อั ต ราเงิ น เดื อ นๆ ละ……………..……บาท ต้ า แหน่ ง ……………………….. สั ง กั ด ………………………………………...
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล อยู่ บ้ านเลขที่ ………………………………ตรอก/ซอย…………………… ถนน……………………..……
ต้ า บล/แขวง……………………………อ้ า เภอ/เขต….…………………….....จั ง หวั ด …….…………............รหั ส ไปรษณี ย์
...................โทรศั พ ท์ (บ้ า น) ……..…..……..……………… โทรศั พ ท์ (มื อ ถื อ ) ..................................คู่ ส มรส
ชื่อ…….……………..….…… (ต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ……มหาวิทยาลัยมหิดล……
โดย……………………………..………ต้ าแหน่ ง …………………………………………… (ต่ อ ไปในสั ญ ญานี จะเรี ย กว่ า “ผู้ รั บ
สัญญา”) อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทังสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ให้สัญญาได้ปฏิบัติผิดสัญญา..........................................................................................
ฉบับลงวันที่……………… เดือน………………..… พ.ศ.………………ทีให้ไว้แก่…………………………………….......... (ต่อไป
ในสั ญ ญานี จะเรี ย กว่ า “สั ญ ญาเดิ ม ”) โดยขอลาออกจากการปฏิ บั ติ งานขณะที่ ยั ง ปฏิ บั ติ งานชดใช้ ไม่ ค รบ
ก้าหนดเวลาตามสัญญา จึงต้องรับผิดชดใช้ เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือ เงินอื่นใด พร้อมเบียปรับแก่ผู้รับสัญญา
เป็นจ้านวนทังสิน……………..……....บาท (…………………………………………………………..) และ/หรือเงินทุนพร้อมเบีย
ปรั บ อี ก จ้ า นวน ……………………บาท (…………………………………………………………) นั น บั ด นี ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ รั บ
อนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติงานใหม่ ณ………………………………………………… และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลากลั บ
เข้าปฏิบัติงานครังใหม่เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา…………………………….................................
ฉบั บ ลงวั น ที่ ……......เดื อ น….……….….........…พ.ศ.…..……....……ที่ ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ …………………………………………………
ภายใต้เงื่อนไขและข้อก้าหนดต่างๆ แห่งสัญญานีแล้ว
ข้อ 2 (ก) ผู้ให้สัญญาตกลงจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิม
(ข) ผู้ให้สัญ ญาตกลงจะปฏิบัติงานชดใช้ทุน เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา

-2ข้อ 3 (ก) ผู้ให้สัญญาได้รับช้าระค่าเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือนเพิ่ม และหรือเงินอื่นใด เป็น
จ้านวน……………………บาท (………………………………………………………………………….) ให้แก่ผู้รับสัญญาในขณะท้า
สัญญาฉบับนีแล้ว หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบก้าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญา
ยินยอมรับผิดชดใช้เงินจ้านวนที่ระบุไว้ ในสัญญาข้อ 1 (หักด้วยจ้านวนเงินค่าเสียหายที่ได้ช้าระไว้แล้วดังกล่าว)
และเบียปรับอีกหนึ่งเท่าของจ้านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญาข้อนี โดยให้คิดลดลงตามส่วนของจ้านวนเวลาที่
ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว
(ข) หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบก้าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 2 ผู้ให้สัญญา
จะต้องรับผิดชดใช้เงินจ้านวนที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 1 และเบียปรับอีกหนึ่งเท่าของจ้านวนเงินดังกล่าว โดยให้คิด
ลดลงตามสัดส่วนจ้านวนเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว
ข้อ 4 หากผู้ให้สัญญาถูกฟ้องด้าเนินคดี กรณีผิดสัญญา.............................................................
และต่อมาได้รับ การผ่อนผัน ให้ นับเวลาที่ขอกลับเข้า ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา
ดังกล่ าว แต่ค ดียั งไม่ ถึงที่ สุ ด และได้ท้ าสั ญ ญาประนีป ระนอมยอมความแล้ ว ผู้ ให้ สั ญ ญายิ นยอมช้ าระเงิน ค่ า
ฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้รับสัญญาได้ใช้จ่ายไปแล้วในการด้าเนินคดีคืนให้แก่ผู้รับสัญญาทังหมด
ข้อ 5 ถ้าปรากฏว่าในระหว่างผิดสัญญา..............................................................................
จนถึ งวั น ที่ ได้ รั บ การผ่ อ นผั น ได้ มี ก ารบั งคั บ ช้ า ระหนี ตามสั ญ ญาจากผู้ ให้ สั ญ ญาหรื อ ผู้ ค้ าประกั น หรือ ได้ มี
บุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานันไปแล้วทังหมดหรือบางส่วน ผู้ให้สัญญาจะไม่
เรียกร้องเงินที่ได้ช้าระไปแล้วทังสินนันคืนจากผู้รับสัญญา

(เชิงอรรถ ของข้อ 2)
ข้อความในข้อ 2 (ก) และ (ข) นีให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 2 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับ
เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 20 และข้อ 21 ส้าหรับข้อ 2 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อน
ผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 22
(เชิงอรรถ ของข้อ 3)
ข้อความในข้อ 3 (ก) และ (ข) นีให้เลือกใช้กล่าวคือข้อ 3 (ก) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการผ่อนผันให้นับ
เวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยต้องชดใช้เงินบางส่วน ส้าหรับข้อ 3 (ข) ให้ใช้ในกรณีผู้ผิดสัญญาได้รับการ
ผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ เป็นการชดใช้ทุนโดยไม่ต้องชดใช้ทุน

-3ข้อ 6 ผู้ให้สัญญาตกลงให้ถือว่าพันธะต่างๆ ของผู้ให้สัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่
เท่ าที่มิได้ขัดหรือแย้งกับ สั ญ ญานี และให้ ถือเป็นส่ วนหนึ่งของสั ญ ญานีจนกว่าผู้ ให้ สั ญ ญาจะปฏิบัติ งานชดใช้
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี
ข้อ 7 เงินที่จะต้องรับผิดชดใช้ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบก้าหนดเวลาตาม
สัญญานี ผู้ให้สัญญาจะช้าระให้เสร็จสินภายในก้าหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
หากผู้ให้สัญญาไม่ช้าระภายในก้าหนดหรือช้าระให้ไม่ครบ ทังนี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม
ผู้ให้สัญญายอมให้คิดดอกเบียจากเงินที่มิได้ช้าระอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติงานไม่ครบก้าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 เพราะถึงแก่ความ
ตาย หรื อเกษี ย ณอายุ งาน หรื อ ถูก สั่ งให้ พ้ น จากงาน หรือ ลาออกเนื่ อ งจากเจ็บ ป่ ว ย ทุ พ พลภาพ เป็ น คนไร้
ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามสัญญานี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับ การผ่อนผันให้นับเวลากลับเข้าปฏิบัติงานครังใหม่เป็น
ระยะเวลาชดใช้ทุน ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้เงินและเบียปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ้านวนเงินทังหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 3
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะจะต้องช้าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญา ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้รับ
สัญญาหักเอาจากเงินบ้าเหน็จ บ้านาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการได้
ข้อ 10 ในการท้าสัญญานี ผู้ให้สัญญาได้จัดให้……………………………………….....……...ท้าสัญญา
ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีด้วยแล้ว
ถ้าผู้ค้าประกันตายหรือถูกศาลมีค้าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลาย
ในหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้เปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญา
ค้าประกันแทนภายในก้าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิม ถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค้าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้
ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค้าประกันแทนภายใน
ก้าหนดเวลาดั งกล่ าว ผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิเพิ กถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี ได้ โดยผู้ ค้ าประกั น รายใหม่ต้ อ ง
ค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิมจนครบก้าหนดอายุการค้าประกันตามสัญญานีทุกประการ
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้าประกันมีผลใช้บังคับ ผู้ให้สัญญาจะจัดท้าสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้รับสัญญา

-4สั ญ ญานี ท้ าขึ น 2 ฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน ผู้รับสัญญาถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ใ ห้สัญญาถือไว้
1 ฉบับ

ลงชื่อ………………………………… ผู้ให้สัญญา
(...………………………………..)
ลงชื่อ………………………………… ผู้รับสัญญา
(……………………………...…..)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงชื่อ………………………………… พยาน
(.........................................)
ลงชื่อ………………………………… พยาน
(..........................................)
ข้ า พเจ้ า ……………………………………… คู่ ส มรสของ……………………………………… ได้ รั บ ทราบ
ข้อความในสัญญาฉบับนีโดยตลอดแล้ว ยินยอมให้………………………………………ท้าสัญญาฉบับนีได้
ลงชื่อ………………………………… ผู้ยินยอม
(....……………………....………)
ลงชื่อ………………………………… พยาน
(………………….....……………)
ลงชื่อ………………………………… พยาน
(…………….……....……………)

สัญญาเลขที่............/................
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
ท้าที่………........………………………
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ.……………
ข้าพเจ้า ……………(1)………….………อายุ…………ปี อาชีพ…..…………………………….......................
ต้าแหน่ง...........................…………………...สังกัด……………………………..............ตังบ้านเรือนอยู่เลขที่……………………
ต รอ ก /ซ อ ย ………………………… ถ น น …….……….…….…ต้ าบ ล /แ ข ว ง…………………………..…….….…อ้ าเภ อ /
เข ต ………………..….….… จั งห วั ด ……….………….…………รหั ส ไป รษ ณี ย์ ......................โท รศั พ ท์ (บ้ าน )
……..…..……..……… โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................ดังปรากฏตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/บัตร
ประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี ขอท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้ แก่ …..……………(2)…………..………ดังมี
ข้อความต่อไปนีคือ
ข้อ 1 ตามที่ ……………(3)………….……ได้ ปฏิ บัติผิ ด สั ญ ญา....................................................
ฉบับลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ.........ที่ให้ไว้แก่................................. (4)...................................
ซึ่งต่อไปนีจะเรียกว่า “สัญญาเดิม” และได้รับการผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานครังใหม่เป็นระยะเวลา
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้า ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ฉบับลงวันที่…………เดือน………..……พ.ศ.…………… ที่ให้ไว้แก่
…………………(2)…………..……… ซึ่งต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “สัญญาผ่อนผัน” นัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาดังกล่าวดีโดยตลอดแล้ว จึงท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ …………………(2)………………….…..…
ว่ า ถ้ า …………………(3)…………..……กระท้ า ผิ ด สั ญ ญาผ่ อ นผั น ไม่ ว่ า ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใดหรื อ กระท้ า ผิ ด เงื่ อ นไขของ
……………………(2)………………….......ตามสัญญาเดิมในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามความในข้อ 6 แห่งสัญญาผ่อน
ผัน และต้องชดใช้เงินให้แก่..................... (2)..............................ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สั ญ ญ าดั ง กล่ า วนั นให้ แ ก่ . ..................... (2)............................. ภ ายในวงเงิ น ค้ า ประกั น จ้ า น วน
....................................บาท (.................................................................................) และข้าพเจ้าจะรับผิดตาม
สัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่
หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือ
ปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนดแล้วแต่กรณี
……..………………(2)……………..……..…จะเรียกให้ข้าพเจ้าช้าระหนีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการ
ผิดนัดของ........................ (3)................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช้าระหนีเมื่อหนี
ถึงก้าหนดช้าระ
ข้อ 2 ในกรณีที่……………………(2)…………….…………ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระ
หนีตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ …..…………………(3)……..…..….............โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้
ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลา
ลงชื่อ............................
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หรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี เป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดใน
ฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนี พร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็ม
จ้านวน
ข้อ 3 ข้าพเจ้ าขอแสดงหลั กทรัพ ย์ ซึ่งเป็น กรรมสิ ทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผู ก
พันใด ๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อ …………………(2)…………….………
ดังนี (5)
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (......................................................................................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (......................................................................................)
ข้อ 4 ข้ าพเจ้ าจะไม่ จ้ าหน่ าย จ่ าย โอน ก่ อหนี สิ น หรือ ภาระผู ก พั น ใด ๆ ในทรัพ ย์ สิ น ของ
ข้าพเจ้า ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก …………………(2)……………….………ก่อน
ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน เริ่มตังแต่วันที่...................... (3)...........................
ท้าสัญญาผ่อนผัน จนถึงวันที่..........เดือน.......................พ.ศ.................และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกัน
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

ลงชื่อ............................

-3ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส้าคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)

หมายเหตุ

(1) ชื่อผู้ท้าสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
(2) ชื่อส่วนงานราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้รับสัญญา
(3) ผู้ท้าสัญญาค้าประกัน
(4) ชื่อส่วนราชการที่ผู้ท้าสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
(5) หลักทรัพย์ตามสัญญาค้าประกันข้อ 3 ให้ส่วนราชการตาม (2) แจ้งให้ผู้ค้าประกันกรอก
รายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา
การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก

ลงชื่อ............................

5. หนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนี
กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
และสัญญาอื่นๆ

หนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนี
กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
และสัญญาอื่นๆ
ท้าที่..................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.................
ข้ า พเจ้ า ..........................................................อายุ ............ปี เลขประจ้ า ตั ว ประชาชนเลขที่
........................(บั ต รประจ้ า ตั ว ข้ า ราชการ/พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เลขที่ ........../............) ออกให้ โ ดย
.............................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..............ปรากฏหลักฐานตามส้าเนาบัตร
ประจ้ าตัว ประชาชน/ส้ าเนาบั ต รบั ตรประจ้ าตั วข้าราชการ/พนั กงานมหาวิท ยาลั ย แนบท้ายหนังสื อฉบั บ นี
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................................ตรอก/ซอย..................ถนน............................ต้าบล/แขวง
.............................อ้ า เภอ/เขต...........................จั ง หวั ด .............................รหั ส ไปรษณี ย์ ..............โทรศั พ ท์
....................อาชีพ....................................ต้าแหน่ง.................................สังกัด................................. ...............
ส้านักงาน.................................ตังอยู่เลขที่................ถนน...................ต้าบล/แขวง....................... ......อ้าเภอ/เขต
..........................จังหวัด............................โทรศัพท์.................... ขอท้าหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนีให้
ไว้ต่อ ...............................................................................ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้ อ 1 ตามที่ ข้ า พเจ้ า ได้ ท้ า สั ญ ญา....................................................................................
ฉบับลงวันที่............เดือน.........................พ.ศ..............ไว้ต่อ........................................................ และข้าพเจ้าได้
ผิดสัญญา........................................................................ดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชดใช้เงินคืนพร้อมเบียปรับ
และดอกเบียตามสัญญาดังกล่าว รวมเป็นจ้านวนเงินทังสิน.....................บาท (.....................................................)
และข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นหนีตามสัญญาดังกล่าวจริง โดยหนังสือฉบับนี ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพหนีและยินยอม
รับผิดชดใช้เงินดังกล่าวจ้านวนเงินทังสิน...…...................บาท (................................................................................)
โดยข้าพเจ้าได้ชดใช้เงินในวันท้าหนังสือรับสภาพหนีฉบับนีแล้วเป็นจ้านวน.............................................บาท
(........................................................................) พร้อมดอกเบียผิ ดนัดช้าระหนี จ้านวน...........................บาท
(....................................................................) ส่วนเงินที่ยังค้างช้าระที่เหลื ออีกจ้านวน...............................บาท
(....................................................................) ขอผ่อนช้าระให้แล้วเสร็จภายในก้าหนด.............ปี..............เดือน
พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ้านวนเงินที่ค้างช้าระ นับแต่วันท้าหนังสือนีจนถึงวันช้าระหนีครบ
ตามจ้านวน
ข้ อ 2 จ้ า นวนเงิ น ที่ ข้ า พเจ้ า จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ต ามข้ อ 1 ข้ า พเจ้ า ขอผ่ อ นช้ า ระหนี เป็ น
รายเดือนในอัตราเดือนละ ....................................บาท (..................................................................................)
พร้อมทังช้าระดอกเบียที่เกิดขึนในแต่ละงวดที่ช้าระเงินต้นด้วย จนกว่าจะครบจ้านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้
ลงชื่อ............................

-2และข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อขอระงับ หรืองดเว้นการช้าระหนีครังนีเป็นอันขาด ทังนี จะเริ่มผ่อนช้าระ
ภายในวันที่......……เดือน...................พ.ศ..............ของทุกเดือน โดยเริ่มตังแต่เดือน.....................พ.ศ.............เป็น
ต้นไป
ข้อ 3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดในการช้าระหนีเกินกว่า .......................เดือน หรือไม่สามารถส่ง
เงินช้าระหนีได้หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้..................................................................ยกเลิกการ
ขอผ่อนช้าระหนีของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนและเบียปรับพร้อมด้วยดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ที่ค้างช้าระทังหมดให้แก่....................................................... ทันที และหรือยินยอมให้ ......................................................................
หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบียหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก..............................................................
ส่งใช้หนีได้อีกด้วย
ข้อ 4 ในวันท้าหนังสือฉบับนีข้าพเจ้าได้จัดให้.......................................................ค้าประกันการ
ช้าระหนีตามหนังสือฉบับนีของข้าพเจ้า ในกรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือเป็นคนสาบสูญ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือสภาพฐานะความเป็นผู้ค้าประกันลดน้อยลง หรือ............................................................พิจารณาให้เปลี่ยน
หรือเพิ่มผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้าจะด้าเนินการเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้ค้าประกันให้เป็นที่พอใจภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่
ทราบเหตุ หรือได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ข้อ 5 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการส่งเงินหรือในการบังคับช้าระหนีตาม
หนังสือรับสภาพหนีฉบับนี ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทังสิน
หนังสือฉบับนีท้าขึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.................………………................ผู้รับสภาพหนี
(..............................…..……........)
ลงชื่อ.................………….....................พยาน
(............……………….....................)
ลงชื่อ.............………………....................พยาน
(..................…………….................)

-3ค้ายินยอมของคู่สมรส
ข้ า พ เจ้ า ................................................อยู่ บ้ าน เลขที่ ...............ห มู่ ที่ ..................................
ตรอก/ซอย............................ถนน..........................................ต้าบล/แขวง.........................................อ้าเภอ/เขต
............................................จั ง หวั ด ............................................ คู่ ส มรสของ..................................................
ได้รับทราบข้อความในหนังสื อรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนีของ...........................................แล้วยินยอมให้
................................................................ท้าสัญญานีได้

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

สัญญาเลขที่............/...............
สัญญาค้าประกัน
(แบบหนังสือรับสภาพหนีผ่อนช้าระหนีกรณีผิดสัญญารับทุน
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ และสัญญาอื่นๆ)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................ (1).....................................อายุ............ปี เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน
เลขที่.....................................................(บัตรประจ้าตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่................/................)
ออกให้เมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ..............ณ..................................................................................
ดังปรากฏตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/ส้าเนาบัตรบัตรประจ้าตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย แนบ
ท้ายสัญญานี อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................................
ต้าบล/แขวง..............................อ้าเภอ/เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์.......................อาชีพ...........................ต้าแหน่ง.................................สถานที่ท้างาน.................................
ตังอยู่เลขที่..............ถนน................................ต้าบล/แขวง....................................อ้าเภอ/เขต...............................
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................ขอท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่.............. (2).......................
ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ตามที่.................. (3)...............................ได้ท้าหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนี
ไว้ต่อ................ (2)..........................เป็นจ้านวนเงิน........................บาท (...........................................................)
พร้ อ มดอกเบี ยในอั ต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ข องจ้ า นวนเงิ น ที่ ค้ า งช้ า ระตามหนั งสื อ ฉบั บ ลงวั น ที่ ........เดื อ น
....................พ.ศ................นัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึง ตกลง
ยินยอมผูกพันตนที่จะเป็นผู้ค้าประกัน.................... (3).............................ตามหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อน
ช้าระหนีดังกล่าว ถ้า.................... (3)..........................ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันในหนังสือรับสภาพหนีและ
ขอผ่อนช้าระหนีดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ ............ (3)....................
ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนีดังกล่าวนันทังสิน
ทุกประการให้แก่..................... (2)............................และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมี
การช้าระหนีครบเต็มจ้านวนแล้ว ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686
วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนดแล้วแต่กรณี
............................(2).................................จะเรียกให้ ข้าพเจ้า ช้าระหนี ก่อนที่ห นังสื อบอก
กล่าวถึงการผิดนัดของ........................ (3).............................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช้าระ
หนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ลงชื่อ............................

-2ข้อ 2 กรณีที่......................(2)...................................ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระ
หนีให้แก่...................(3)............................โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีนัน ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงิ นในการ
ช้าระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตาม
สัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อ....................(2).............................ดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนีสิ น หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพัน ข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก......................(2)......................................ก่อน
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่.....................(3)......................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน

ลงชื่อ............................
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ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่ส มรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)

- ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ้านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับ
สภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนี หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐระดับช้านาญการ หรือเทียบเท่าขึนไป
- การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก
หมายเหตุ
(1) ชื่อผู้ท้าสัญญาค้าประกัน
(2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
(3) ชื่อผู้ท้าหนังสือรับสภาพหนีและขอผ่อนช้าระหนี
ลงชื่อ............................

6. สัญญาผ่อนช้าระหนี
กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท้าละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

สัญญาเลขที่............/...............
สัญญาผ่อนช้าระหนี
(สัญญาผ่อนช้าระหนีของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท้าละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ต้าแหน่ง.................................สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย...........................
ถนน......................................ต้าบล/แขวง..............................อ้าเภอ/เขต............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.์ ........................ขอท้าสัญญาผ่อนช้าระหนีให้ไว้แก่.............................................................................
โดย.......................................................เป็นผู้แทน ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินจ้านวน..............................บาท (................................................)
พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี / งดดอกเบียกรณีได้รับยกเว้น ตามสัญญารับสภาพหนีเลขที่........./.......
ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ............โดยจะขอผ่อนช้าระให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา.........ปี........เดือน
ตามตารางรายละเอียดการผ่อนช้าระหนีแนบท้ายสัญญานี
ข้อ 2 จ้านวนเงินที่ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนช้าระเป็นรายเดือน ในอัตรา
เดือนละ..............................บาท (.........................................................) จนกว่าจะครบจ้านวนที่ต้องช ดใช้ และ
ขอรับ รองว่าจะไม่เรีย กร้องเพื่อระงับ หรืองดเว้นการช้าระหนีรายนีเป็นอันขาด ทังนี จะเริ่มผ่ อนช้าระตังแต่
เดือน...................พ.ศ..............เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นราย
เดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ
ข้อ 4 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทังสิน
ข้อ 5 หากข้าพเจ้าพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนช้าระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนช้าระเป็นอันยุติ
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ค้างช้าระอยู่ทังหมดทันที
ข้ อ 6 หากข้ าพเจ้ า ผิ ด นั ด ช้ า ระเดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง หรือ ผิ ด สั ญ ญานี ด้ ว ยประการใดก็ ต าม
ข้อตกลงเรื่องการผ่อนผันให้งดดอกเบียกรณีได้รับยกเว้นเป็นอันยกเลิกตังแต่ต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการ
ด้าเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที

-2สัญญาผ่อนช้าระหนีนีท้าขึน.....................ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา
(.........................……….……………...........)
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสัญญา
(.........................……….……………...........)
ลงชื่อ...................……..................….......……พยาน
(..........................…......………………......)
ลงชื่อ.................................……......…...........พยาน
(..................……......………………..........)

หมายเหตุ
ผู้รับสัญญา คือ ผู้รับมอบอ้านาจจากส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล

สัญญาเลขที่............/...............
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาผ่อนช้าระหนีของเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระท้าละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า..........................(1)..............................อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ต้าแหน่ง.................................สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย...........................
ถนน......................................ต้าบล/แขวง..............................อ้าเภอ/เขต............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.์ ........................ผู้ถือบัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่..........................................................................
ตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี ขอท้าสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่.................(2).....................
ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ตามที่................(3).................ได้ท้าสัญญาผ่อนช้าระหนีไว้ต่อ..................(2).............
เป็น จ้านวนเงิน ........................บาท (...........................................................) ตามสัญญาผ่อนช้าระหนีเลขที่
............/..............ลงวั น ที่ ............เดื อ น..................พ.ศ................เป็ น จ้ า นวนเงิ น ..........................บาท
(.........................................................) ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา นัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจ
ข้ อ ความในสั ญ ญาผ่ อ นช้ า ระหนี ดั ง กล่ า วโดยตลอดแล้ ว จึ ง ขอท้ า สั ญ ญาค้ า ประกั น ไว้ ต่ อ ....................
(2)............................ว่า ถ้ า..................(3).........................กระท้ า ผิ ด สั ญ ญาผ่ อ นช้ า ระหนี ดั งกล่ า ว ไม่ ว่ า
ข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่.................(2)..........................ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี
ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนช้าระหนีนันทุกประการให้แก่...................(2)........................และข้าพเจ้าจะ
รับผิดตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีครบถ้วนเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญ ญั ติ
ดังกล่าวก้าหนดแล้วแต่กรณี
..........................(2)...................................จะเรียกให้ ข้าพเจ้า ช้าระหนี ก่อนที่ ห นังสื อบอก
กล่าวถึงการผิดนัดของ....................(3).................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช้าระ
หนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที.่ .......................(2).................................ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินใน
การช้าระหนีตามสัญญาผ่อนช้าระหนีดังกล่าวให้แก่...................(3)............................โดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอา
การผ่ อนเวลาหรือผ่ อนจ้ านวนเงิน ในการช้าระหนีดังกล่ าวเป็นเหตุปลดเปลื องความรับผิดของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย
(ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ลงชื่อ............................

-2ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อ...................(2)..............................ดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ....................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน หรือก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพัน ข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก.......................(2).....................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่....................(3)...........................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนช้าระหนี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ............................

-3ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก
(1) ชื่อผู้ท้าสัญญาค้าประกัน
(2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
(3) ชื่อผู้ท้าสัญญาผ่อนช้าระหนี

ลงชื่อ............................

7. สัญญาผ่อนช้าระหนี
กรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสทิ ธิ

สัญญาเลขที่............/...............
สัญญาผ่อนช้าระหนี
(สัญญาผ่อนช้าระหนีกรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................อายุ............ปี อาชีพ..........................................
ต้าแหน่ง.................................สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย...........................
ถนน......................................ต้าบล/แขวง..............................อ้าเภอ/เขต............................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย.์ ........................ขอท้าสัญญาผ่อนช้าระหนีให้ไว้แก่.............................................................................
โดย.......................................................เป็นผู้แทน ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมคืนที่ได้รับเกินสิทธิ/โดยไม่มีสิทธิ จ้านวน............................................บาท
(..................................................................) พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี / งดดอกเบียกรณีได้รับ
ยกเว้น ตามสัญญารับสภาพหนีเลขที่........./..........ลงวันที่...........เดือน...................พ.ศ............โดยจะช้าระงวด
แรกจ้านวน.........................................บาท (....................................................... ...........) ภายในวันที่..............
เดือน...................พ.ศ............และส่วนที่เหลือจ้านวน.................................บาท (............................ ......................)
ขอผ่ อนช้ าระเป็ น รายเดื อ นให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก้ าหนดภายในก้าหนด.............ปี .............เดื อ น ตามตาราง
รายละเอียดการผ่อนช้าระหนีแนบท้ายสัญญานี
ข้ อ 2 จ้ า นวนเงิน ที่ เหลื อ ตามข้ อ 1 ข้ า พเจ้ าขอผ่ อ นช้ าระเป็ น รายเดื อ น ในอั ต ราเดื อ นละ
..............................บาท (.........................................................) จนกว่าจะครบจ้านวนที่ต้องชดใช้ และขอรับรอง
ว่ า จะไม่ เ รี ย กร้ อ งเพื่ อ ระงั บ หรื อ งดเว้ น การช้ า ระหนี รายนี เป็ น อั น ขาด ทั งนี จะเริ่ ม ผ่ อ นช้ า ระตั งแต่
เดือน...................พ.ศ..............เป็นต้นไป
ข้อ 3 การจ่ายเงิน
3.1 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่
- ข้าพเจ้าจะน้าเงินงวดแรกมาช้าระและยิน ยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ
3.2 กรณีเป็นทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ข้าพเจ้ายินยอมจะน้าเงินมาช้าระ ณ........................................................เป็นการช้าระงวด
แรกและงวดต่อไปเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน จนกว่าจะครบ
ข้อ 4 หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทังสิน
ข้อ 5 หากข้าพเจ้าพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนช้าระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนช้าระเป็นอันยุติ
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ค้างช้าระอยู่ทังหมดทันที

-2ข้ อ 6 หากข้ าพเจ้ า ผิ ด นั ด ช้ า ระเดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง หรือ ผิ ด สั ญ ญานี ด้ ว ยประการใดก็ ต าม
ข้อตกลงเรื่องการผ่อนผันให้งดดอกเบียกรณีได้รับยกเว้นเป็นอันยกเลิกตังแต่ต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการ
ด้าเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที
สัญญาผ่อนช้าระหนีนีท้าขึ น.....................ฉบับ ข้อความตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา
(.........................……….……………...........)
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสัญญา
(.........................……….……………...........)
ลงชื่อ...................……..................….......……พยาน
(..........................…......………………......)
ลงชื่อ.................................……......…...........พยาน
(..................……......………………..........)

หมายเหตุ
ผู้รับสัญญา คือ ผู้รับมอบอ้านาจจากส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคล

สัญญาเลขที่............/...............
สัญญาค้าประกัน
(สัญญาผ่อนช้าระหนีกรณีที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ)
ท้าที่.............................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า..........................(1)............................อายุ............ปี อาชีพ...........................................
ต้าแหน่ง.................................................................สังกัด........................................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส
คู่สมรสตาย/หย่าร้าง
อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย.......................ถนน......................................ต้าบล/แขวง..........................
อ้าเภอ/เขต............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.........................ผู้ถือบัตรประจ้าตัวประชาชน
เลขที่.....................................................................ตามส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี ขอท้า
สัญญาค้าประกันให้ไว้แก่...................(2)............................ ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้อ 1 ตามที่......................(3)...........ได้ท้าสัญญาผ่อนช้าระหนีไว้ต่อ...........(2)........................
ตามสั ญ ญาผ่อนช้าระหนี เลขที่........../..........ลงวันที่............เดือน..................พ.ศ................ ดังปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา นัน ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผ่อนช้าระหนีดังกล่าวโดยตลอดแล้ว
จึงขอท้าสัญญาค้าประกันไว้ต่อ......................(2)............................ว่า ถ้า........................(3).......................กระท้า
ผิ ด สั ญ ญ าผ่ อ น ช้ า ระห นี ดั ง กล่ า ว ไม่ ว่ า ข้ อ ห นึ่ งข้ อ ใดด้ ว ย ป ระการใดๆ และต้ อ งช ดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่
..........................(2)..................................ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนีตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนช้าระหนี
นันทุกประการให้แก่......................(2)..............................และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมี
การช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหายครบเต็มจ้านวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนด
แล้วแต่กรณี
..........................(2)...................................จะเรียกให้ ข้าพเจ้า ช้าระหนี ก่อนที่ห นังสื อบอก
กล่าวถึงการผิดนัดของ....................(3).................................จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช้าระ
หนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ข้อ 2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ที.่ .....................(2)...................................ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินใน
การช้าระหนีตามสัญญาผ่อนช้าระหนีดังกล่าวให้แก่.................(3)..............................โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอา
การผ่ อนเวลาหรือผ่ อนจ้ านวนเงิน ในการช้าระหนีดังกล่ าวเป็นเหตุปลดเปลื องความรับผิดของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย
(ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ลงชื่อ............................

-2ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อ....................(2).............................ดังนี
ที่ดิน
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ...................ระวาง........................เนือที่...............ไร่
.....................งาน......................วา อยู่ที่ต้าบล/แขวง..........................อ้าเภอ/เขต.........................จังหวัด..............
ราคาประมาณ...........................บาท (..........................................................................)
หลักทรัพย์อื่น
1) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (......................................................................................)
2) .......................................................................................................................................
ราคาประมาณ............................................บาท (......................................................................................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน หรือก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน
ของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนี ยังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก......................(2)......................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างที่.....................(3).............................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาผ่อนช้าระหนี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ............................
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ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันเป็นบุคคลภายนอก
(1) ชื่อผู้ท้าสัญญาค้าประกัน
(2) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา
(3) ชื่อผู้ท้าสัญญาผ่อนช้าระหนี

ลงชื่อ............................

ตัวอย่างแบบสัญญารับทุน
8. สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

สัญญาเลขที่................../....................
สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ท้าที่ …………………………………..……………….
วันที่ …..…… เดือน …………………. พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ……………………………...........…..เกิดเมื่อวันที่………..............................
เดื อ น …………………..…………. พ .ศ . …………… อ า ยุ …………… ปี …………… เ ดื อ น อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่
………….………............ หมู่…………… ตรอก/ซอย …………………........... ถนน ……………………………………..ต้ าบล/
แขวง …………………………อ้าเภอ/เขต………………………..จังหวัด …………………………รหั ส ไปรษณี ย์ ………............
โทรศั พ ท์ (บ้ า น) ……..…..……..……………… โทรศั พ ท์ (มื อ ถื อ ) .................เลขที่ บั ต รประจ้ า ตั ว ประชาชน
.............................................. ต้าแหน่ง ……………………….……….อัตราเงินเดือน …................... บาท พนักงาน
ม ห าวิ ท ย าลั ย /พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย ชื่ อ ส่ ว น งาน ....................................................สั งกั ด
.............................................. สามี /ภริ ย าชื่ อ ............................บิ ด าชื่ อ ...............................มารดา
ชื่อ………………………...............มีความประสงค์เข้ารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่ อ ศึ ก ษ า ใน ร ะ ดั บ .......................................ส า ข า ....................................ที่
..........................................จึงขอให้สัญญาไว้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ………................................ต้าแหน่ง
........…….......................................ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี
ข้ อ 1 ข้ า พเจ้ า ตกลงเข้ า รั บ ทุ น พั ฒ นาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เพื่ อ ศึ ก ษาในระดั บ
........................................................สาขา ...................................................ที่ ......... ...........................................
ตังแต่วันที่ ………… เดือน ………………….…. พ.ศ. ……….……เป็นต้นไป จนกว่าจะส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดังกล่าว
ข้อ 2 ในระหว่างที่ ข้ าพเจ้ าเข้ ารับ การศึ ก ษาตามสั ญ ญานี ข้ าพเจ้ าจะอุ ทิ ศ เวลาทั งหมดให้ แ ก่
การศึกษา จะตังใจและมีความอุตสาหะในการศึกษา โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิง ยุติหรือเลิกการศึกษา
ก่อนส้าเร็จการศึกษา ตลอดจนประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค้าสั่งของมหาวิทยาลัย
ทังที่ใช้บังคับอยู่ในวันท้าสัญญานี และที่จะมีหรือประกาศใช้ขึนใหม่ในภายหน้าโดยเคร่งครัด และยอมให้ ถือว่า
กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และค้าสั่งดังกล่าวนันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานีด้วย
ข้อ 3 ในกรณีที่ข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาในข้อ 2 หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้า
ไม่อาจจะส้าเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่ก้าหนดตามหลักสูตร ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสั่ งให้ข้าพเจ้ายุติ
การศึกษา และหรืองด หรือระงับซึ่งเงินทุนที่มหาวิทยาลัยพึงจ่ายให้ข้าพเจ้าในระหว่างที่เข้ารับการศึกษาหรือ
บอกเลิกสัญญาได้

-2ข้ อ 4 เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ส้ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแล้ ว ข้ า พเจ้ า จะกลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุน
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ยอมปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาข้อ 4 หรือข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญา
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานีไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง หรือมหาวิทยาลัยใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรือมหาวิทยาลัยงดให้
ทุนแก่ข้าพเจ้า เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้าไม่ส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนทังหมดที่ได้รับตามสัญญานีคืนให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทังช้าระเงินเป็นเบียปรับให้แก่
มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ข้าพเจ้าจะต้องชดใช้คืนภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นั บถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งจากมหาวิทยาลัย หากข้าพเจ้าไม่ช้าระภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือช้าระไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้คิด
ดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 15 (สิ บ ห้ า) ต่อ ปี ของจ้านวนที่ยังมิได้ ช้าระ นับ ตังแต่ วัน ที่ค รบก้าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ช้าระเงินครบถ้วน
หากข้าพเจ้าปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบก้าหนดเวลาตามสัญญาข้อ 4 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือ
ข้าพเจ้าต้องออกจากงานเนื่องจากประพฤติผิดวินัย ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้แก่มหาวิทยาลัย
ทังหมด หรือให้ล ดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ ว ภายในก้าหนด 30 วัน
(สามสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากข้าพเจ้าไม่ช้าระภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ช้าระไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้ายิน ยอมให้คิดดอกเบียในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ้านวนที่ยังมิได้ช้าระ
นับตังแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ได้ช้าระเงินครบถ้วน
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก้าหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายหรือเจ็บป่วยในระหว่างการลาศึกษา คณะกรรมการบริหารทุน
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถศึกษาต่อให้ส้าเร็จการศึกษาได้ โดย
มีค้ารับรองจากสถานพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและได้รับการรับรองในประเทศไทยหรือประเทศที่ไปศึกษาต่อ
ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 6 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีพันธะต้องช้าระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญา
นีได้
ข้อ 7 ในการท้าสัญญานี ข้าพเจ้าได้จัดให้ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………...………
มาท้าสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดของข้าพเจ้าตามสัญญานีด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค้าสั่งให้พิทักษ์ทรัพ ย์เด็ดขาดหรือมีค้าพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้าจะจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาท้าสัญญาค้าประกันแทนภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันรายเดิมถึงแก่ความตายหรือถูก

-3ศาลมี ค้ า สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาดหรื อ มี ค้ า พิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลาย หรื อ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัย โดยผู้ค้าประกัน รายใหม่จะต้องค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิมทุกประการ ถ้าข้าพเจ้าไม่
สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค้าประกันแทนภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญานีได้
หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไข
เปลี่ ย นแปลงเกี่ย วกับ เรื่ องค้ าประกัน มี ผ ลใช้ บั งคับ ข้ าพเจ้ าจะจัด ท้ าสั ญ ญาค้ าประกัน ฉบั บ ใหม่ ที่ มี เงื่อ นไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากมหาวิทยาลัย
สัญญาฉบับนีท้าขึน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดย
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อในสัญญานีไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
และยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ …………………………………..…………………… ผู้ให้สัญญา
( …………………………..……………………….….. )
ลงชื่อ …………………………………………………..…… มหาวิทยาลัย
( ……………………………………………..……….. )
ลงชื่อ ……………………..………………………………… พยาน
( ………………………………………………..…….. )
ลงชื่อ ……………………………………………………...… พยาน
( ………………………………………………………. )
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………..…….…….…………..….…… เป็น ………………….................……
ของ นาย/นาง/นางสาว ……...................................ได้ ท ราบข้ อ ความในสั ญ ญาการรับ ทุ น พั ฒ นาอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ นาย/นาง/นางสาว .................…..............….…………… ได้ท้าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ………......... เดือน ……….…………......… พ.ศ. ……....…. แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่
นาย/นาง/นางสาว ..........................…….………..………….………… ได้ท้าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกประการ

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ.................................................................ผู้ ให้สัญญา
(…………………………………………….)

สัญญาค้าประกัน
(สัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล)
ท้าที่ …………………………………..……………….
วันที่ …..…… เดือน …………………. พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .…………………..………………………..………… เกิดเมื่อวันที่ ………………...
เดือน …….………………พ.ศ. ……………อายุ………………ปี...............เดือน อยู่บ้านเลขที่……………………หมู่……………...
ตรอก/ซอย ……………………………………ถนน……………………………..ต้าบล/แขวง ……………………..………… อ้าเภอ/
เขต ………………….…………จั ง หวั ด …………………………….……..…. รหั ส ไปรษณี ย์ …………………. โทรศั พ ท์ (บ้ า น)
…………………………..…… โทรศั พ ท์ (มื อ ถื อ ) ............................... อาชี พ ……………………….…………………….
ต้าแหน่ ง ……………………………............. เลขที่ บั ต รประจ้ าตั ว ประชาชน …………….…………….........….. สถานที่
ท้างาน ……………………………………………….………..…..…………….โทรศัพท์ …………….…………………..…… สามี/ภริยา
ชื่ อ ..............…………………………….ขอท้ า สั ญ ญาค้ า ประกั น ฉบั บ นี ให้ ไว้ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ข้ อ ความ
ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญา
ปฏิบัติผิดสัญญารับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนีไม่เกินกว่าจ้านวนเงินที่ ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้
ในสัญญาดังกล่าวนันให้แก่มหาวิทยาลัย ภายในวงเงินค้าประกันจ้านวน.............................................................
บาท (...................................................................) และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานีจนกว่าจะมีการช้าระหนี
พร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ้านวน ทังนีเว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก้าหนด
แล้วแต่กรณี
มหาวิทยาลัยจะเรียกให้ข้าพเจ้าช้าระหนีก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญา
จะไปถึงข้าพเจ้ามิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิข้าพเจ้าที่จะช้าระหนีเมื่อหนีถึงก้าหนดช้าระ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้า
ประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
ต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกันตามที่ก้าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้าประกันนี
ข้อ 2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีตามสัญญารับทุน
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนีนัน ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อน

-2จ้ า นวนเงิ น ในการช้ า ระหนี ดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ ป ลดเปลื องความรั บ ผิ ด ของข้ า พเจ้ า และจะรั บ ผิ ด ในฐานะ
ผู้ค้าประกันตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีพร้อมดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท้าให้ทรัพย์สินนันเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี
ที่ดนิ
(1) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ........................ระวาง..............................เนือที่
...............ไร่.....................งาน...........................วา อยู่ทตี่ า้ บล/แขวง............................................อ้าเภอ/เขต
.......................................จังหวัด............................ราคาประมาณ.................................บาท
(..........................................................................)
(2) โฉนดเลขที่………………..…….หน้าส้ารวจ........................ระวาง..............................เนือที่
...............ไร่.....................งาน...........................วา อยู่ทตี่ า้ บล/แขวง..................................................................
อ้าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ราคาประมาณ.................................บาท
(..........................................................................)
(3) .............................................................................................................................
......................................................................................................
หลักทรัพย์อื่น
1)....................................................................................................................... ......
ราคาประมาณ...............................บาท (...........................................................................)
2)............................................................................................................................ .
ราคาประมาณ...............................บาท (...........................................................................)
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จ้าหน่าย โอน ก่อหนีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สั ญญาค้าประกันฉบับนียังคงมีผลผูกพันข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกัน เริ่มตังแต่วั นที่ผู้ ให้ สัญ ญาท้าสัญ ญารับทุน พัฒ นา
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงวันที่...............เดือน.........................พ.ศ.................และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน
การค้าประกันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด

-3ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ค้าประกัน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)

หนังสือยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………..…………………............เป็น………………………………....
ของ นาย/นาง/นางสาว……..………….………………….....ได้ทราบข้อความในสัญญาค้าประกัน ที่……….…........………
ได้ท้าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ตามสัญญาค้าประกัน ฉบับลงวันที่…………เดือน…..…………พ.ศ....................
แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่ นาย/นาง/นางสาว……………………….… ……………….…………………ได้ท้าสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดลทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(…………………………………………….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี
ลงชื่อ.................................................................ผู้ ค้าประกัน
(…………………………………………….)

9. แบบการค้านวณวงเงินค้าประกัน

การค้านวณวงเงินค้าประกัน สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัตกิ ารวิจัย และสัญญาอืน่ ๆ
(ตามข้อ 1 ในสัญญาค้าประกันฯ)
ชื่อ-สกุล

ต้าแหน่ง

ลาศึกษา

สังกัด

ครบ60วันทีไ่ ด้รับ

ถึงวันที่

ตังแต่วันที่
ว/ด/ปี พ.ศ. ว/ด/ปี พ.ศ.

เงินประจ้าต้าแหน่ง
#VALUE!

รวมระยะเวลาลาศึกษาฯ

#VALUE!

เงินเดือน

เงินประจ้าต้าแหน่ง

#VALUE!
จ้านวนวัน

จ้านวนวันทีได้รับ

วันทีเ่ ริ่ม จนถึงวันที่

เกีย่ วพันเป็น

วัน

วันสุดท้ายทีไ่ ด้รับเงินประจ้าต้าแหน่งระหว่างลาศึกษาฯ

การค้านวณเงินประจ้าต้าแหน่ง

ผู้ค้าประกัน

ทังหมดของ

เงินประจ้าต้าแหน่งฯ

เงินประจ้าต้าแหน่ง
ทีไ่ ด้รับ

เดือนนัน

ช่วงที่ 1

ว/ด/ปี พ.ศ. #VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE! บาท
#VALUE! #VALUE!
บาท

ช่วงที่ 2

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE! บาท
#VALUE! #VALUE!
บาท

ช่วงที่ 3

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
#VALUE! บาท
#VALUE! #VALUE!
บาท

รวมได้รับเงินประจ้าต้าแหน่งทังสินเป็นจ้านวน
2(
การค้านวณเงินเดือน และเงินอืน่ ๆ
ทีไ่ ด้รับระหว่างลาศึกษาฯ

)

-

+

/

จ้านวน

จ้านวนวัน

วันทีล่ า

ทังหมดของ

ศึกษาฯ

เดือนนัน

ว/ด/ปี พ.ศ. #VALUE! #VALUE!

#VALUE!

วันทีเ่ ริ่ม

จนถึงวันที่

*1
เดือนแรกของการลาศึกษาฯ

x

ค้านวณเงินทีร่ ับไป (เงินเดือน/จ้านวนวันทังหมดของเดือน) x จ้านวนวันทีล่ า เป็นเงินจ้านวน

#VALUE! #VALUE!
=

*1
#VALUE! บาท

#VALUE! #VALUE!
การค้านวณเงินเดือน และเงินอืน่ ๆ
ทีไ่ ด้รับระหว่างลาศึกษาฯ
*2
เดือนทีส่ องจนถึงก่อนเดือนสุดท้าย

วันทีเ่ ริ่ม จนถึงวันที่

เดือนที่
ลาศึกษาฯ

#VALUE!

#VALUE! #VALUE!

*2
#VALUE! บาท

#VALUE! #VALUE!
การค้านวณเงินเดือน และเงินอืน่ ๆ
*3
เดือนสุดท้ายของการลาศึกษาฯ

บาท

จ้านวน

ค้านวณเงินทีร่ ับไป (เงินเดือน*จ้านวนเดือนทีล่ าฯ) เป็นเงินจ้านวน

ทีไ่ ด้รับระหว่างลาศึกษาฯ

#VALUE! บาท

จ้านวน

จ้านวนวัน

วันทีล่ า

ทังหมดของ

ศึกษาฯ

เดือนนัน

#VALUE! ว/ด/ปี พ.ศ. #VALUE!

#VALUE!

วันทีเ่ ริ่ม

จนถึงวันที่

ค้านวณเงินทีร่ ับไป (เงินเดือน/จ้านวนวันทังหมดของเดือน) x จ้านวนวันทีล่ า เป็นเงินจ้านวน

บาท

*3
#VALUE! บาท

#VALUE! #VALUE!

บาท

รวมรับเงินจากทางราชการเป็นจ้านวนเงินทังสิน
รวมเบียปรับอีก 1 เท่า เป็น 2 เท่า
ดังนัน้ วงเงินค้ำ้ ประกันฯ คือ

(*1+*2+*3+เงินประจ้าต้าแหน่งทีไ่ ด้รับระหว่างลาศึกษาฯ)

#VALUE! บาท

รวมเป็นเงินจ้านวนทังสิน

#VALUE! บาท

#VALUE! #VALUE!

บาท

บาท
คือ

สามารถ download เพื่อค้านวณวงเงินค้าประกันในเบืองต้นได้ทางเว็บไซต์
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล http://op.mahidol.ac.th/la ที่เมนู เอกสารเผยแพร่>ดาวน์โหลด>
แบบฟอร์ม

10. แบบการค้านวณระยะเวลาก่อหนีค้าประกัน

แบบการค้านวณระยะเวลาก่อหนีค้าประกัน (ตามข้อ 5 ในสัญญาค้าประกัน)
ชื่อ-สกุล

ต้าแหน่ง

ลาศึกษา

ถึงวันที่

ตังแต่วันที่
1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2562
ลาศึกษา
ตังแต่วันที่

ถึงวันที่

1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2562

สังกัด

รวมระยะเวลาลา
ศึกษาฯ
730
รวมระยะเวลาลา
ศึกษาฯ
730

ผู้ค้าประกัน

ต้องชดใช้ 1 เท่า

ต้องชดใช้ 2 เท่า

730

1,460

เกีย่ วพันเป็น

ต้องกลับมาปฏิบัตงิ าน 1 เท่า ต้องกลับมาปฏิบัตงิ าน 2 เท่า

30 ธันวาคม 2564

30 ธันวาคม 2566

สามารถ download เพื่อค้านวณระยะเวลาในการก่อหนีค้าประกันในเบืองต้นได้ทางเว็บไซต์ กองกฎหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล http://op.mahidol.ac.th/la ที่เมนู เอกสารเผยแพร่>
ดาวน์โหลด>แบบฟอร์ม

