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สัญญาเลขท่ี............................. 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึน้ ณ ........................................................................................................................... 
ตําบล / แขวง................................................................อําเภอ / เขต..................................................................... 
จังหวัด......................................................เม่ือวันท่ี..........................เดือน...................................พ.ศ................... 
ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย....................................................................ซ่ึงตอไป 
ในสัญญานี้เรยีกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ นาย / นาง / นางสาว.................................................................... 
อาย.ุ.............................ป รับราชการในตําแหนง.................................................................................................. 
สังกัด............................................................................กอง................................................................................. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ อยูบานเลขท่ี............................................... 
ซอย..............................................................................ถนน................................................................................ 
ตําบล / แขวง..........................................................อําเภอ / เขต........................................................................... 
จังหวัด......................................................................เปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกต ิ
ระดับ.......................................................สาขาวิชา.........................................................................ท่ีสถานศึกษา 
........................................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรยีกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ 1 “ผูรับสัญญา” อนุญาตให “ผูใหสัญญา” ไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ ระดับ..................... 
............................สาขาวิชา..............................................................ท่ี.................................................................. 
มีกําหนด............................... นับตั้งแตวนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ.............................. 
จนถึงวันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ........................ 

 ขอ 2 ในระหวางท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัตติามระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังขอทางราชการของ “ผูรับสัญญา” และของสถานศึกษาท่ี “ผูใหสัญญา” 
ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และ/หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ูท้ังท่ีได 
ออกใชบังคับอยูแลวในวนัทําสัญญานี้และท่ีจะออกใชบังคบัตอไปภายหนาดวยโดยเครงครัด 

 ขอ 3 “ผูใหสัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดจะเลาเรียนใหสําเร็จโดยเร็วท่ีสุดและจะ 
สนใจแสวงหาความรูท่ัวไปเพ่ิมเติมเปนเนืองนจิ 
 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ี “ผูใหสัญญา” ไมอาจไปศึกษาตามปกติได 
“ผูใหสัญญา” จะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา” จะตองยืน่ 
ใบลาตอ “ผูรับสัญญา” ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

 ขอ 4 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเล่ียงละเลย ทอดท้ิง พัก ยุติเลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาท่ี “ผูใหสัญญา” 
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรบัความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตอง 
รายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบทุกภาคเรยีนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาท่ี “ผูรับสัญญา” หรือทาง 
ราชการกําหนด 

 
ติดรูปถาย 

ขนาด 1 นิ้ว 

 
ติดอากรแสตมป 

1 บาท 
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 ขอ 5 เม่ือ “ผูใหสัญญา” สําเร็จการศึกษาแลว หรือทางราชการไมอนุญาตให “ผูใหสัญญา” ไปศึกษาตอไม 
วากรณใีดๆ หรือการศึกษาของ “ผูใหสัญญา” ตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือ “ผูรับสัญญา” เพิกถอนการอนุญาต 
ตามสัญญานี้แลว “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี ้
  5.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา” หรือผูบังคับบัญชาช้ันตนของ 
“ผูใหสัญญา” ทันที 
  5.2 เขาปฏิบัตริาชการตามแผนงาน หรือโครงการท่ีทางราชการกําหนดตอไปในวทิยาเขต / คณะ / 
กอง..................................................... หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนเวลาไมนอยกวา 1 (หนึ่ง) เทาของระยะเวลาท่ีไป 
ศึกษา และในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตามสัญญาท่ี............................................... 
ลงวันท่ี.........................................................................ซ่ึง “ผูใหสัญญา” ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช 
ตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............................ป..........................เดือน.........................วัน “ผูใหสัญญา” 
จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานีด้วย 

 ขอ 6 ถา “ผูใหสัญญา” ไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 2 ขอ 3 หรือ ขอ 4 ไมวาจะดวยเหตุใดๆ ก็ตาม 
หรือหาก “ผูรับสัญญา” พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา” ไมสามารถท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดได 
“ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที 

 ขอ 7 ถา “ผูใหสัญญา” ผิดสัญญาขอ 5 “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา” ดังตอไปนี ้
  7.1 ถา “ผูใหสัญญา” ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินคนืเงินทุนเงินเดือน 
เงินเพ่ิม และ / หรือเงินอ่ืนใดท้ังส้ินท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับไปท้ังหมดจากทางราชการในระหวางท่ีไดรบัอนุญาตใหไป 
ศึกษาตอ นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองจายเงินเปนเบ้ียปรับใหแก “ผูรับสัญญา” อีกเปนจํานวน 1 (หนึ่ง) เทาของ 
เงินท่ี “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 
  7.2 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัตริาชการบาง แตไมครบกําหนดเวลาดังกลาวในขอ 5.2 
“ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินคืนและเบ้ียปรับดังกลาว ในขอ 7.1 โดยลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ี “ผูใหสัญญา” 
กลับเขาปฏิบัติราชการ 

 ขอ 8 เงินท่ีจะชดใชคนืและเงินเบ้ียปรับตามสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” จะตองชําระใหแก “ผูรับสัญญา” 
จนครบถวน ภายในกาํหนด 30 (สามสิบ) วัน นบัจากวนัไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา” หาก ผูใหสัญญา” ไมชําระ 
ภายในกาํหนดดังกลาว หรือชําระใหแตไมครบ ท้ังนีจ้ะโดยความยินยอมของ “ผูรับสัญญา” หรือไมกต็าม “ผูให 
สัญญา” จะตองชําระดอกเบ้ียในจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับจากวันถัดจากวันครบ 
กําหนดดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวนอีกดวย 

 ขอ 9 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไมครบ 
กําหนดเวลาตามขอ 5 เพราะถึงแกความตายหรือถูกส่ังใหออกจากราชการเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไร 
ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ “ผูใหสัญญา” ไมตองรับผิดตามความในขอ 7.1 หรือ 7.2 แลวแตกรณ ี
แตท้ังนี้ ถาในระหวางเวลา......................................(............................) ป นับแตวนัท่ี “ผูรับสัญญา” กําหนดให 
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กลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันท่ี “ผูใหสัญญา” ไดออกจากราชการดวยเหตุขางตน “ผูใหสัญญา” ไปทํางานอ่ืนๆ 
เชน งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท หางรานของเอกชน องคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ ฯลฯ 
“ผูใหสัญญา” ยังตองรับผิดชดใชเงินและเบ้ียปรับตามขอ 7.1 หรือ 7.2 แลวแตกรณีเวนแต “ผูรับสัญญา” จะพิจารณา 
เห็นวามีเหตุอันควรให “ผูใหสัญญา” พนผิด 

 ขอ 10 ในระหวางท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาท่ี “ผูใหสัญญา” 
กลับเขาปฏิบัติราชการตอมาตามขอ 5 ถา “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลด 
ออกจากราชการ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินและเบ้ียปรับใหแก “ผูรับสัญญา” เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลง 
ตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 7 

 ขอ 11 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” 
ยอมให “ผูรับสัญญา” หักเงินบําเหน็จบํานาญ และ / หรือเงินอ่ืนใด ท่ี “ผูใหสัญญา” จะพึงไดรับจากทางราชการเพ่ือ 
ชดใชเงินท่ี “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 ขอ 12 ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” ไดจัดให.................................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย 
หรือ “ผูรับสัญญา” เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา” เปล่ียนผูค้ําประกัน “ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันราย 
ใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีผูค้ําประกันเดิมถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําส่ัง 
พิทักษทรพัยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวนัท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา” ให 
เปล่ียนผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา” ไมจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายใน 
กําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนญุาตตามสัญญานี้ได 

 ขอ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ. 2538 แนบทายสัญญานี้ รวมท้ังท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเตมิในภายหนา ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี ้
 สัญญานี้ทําขึ้นเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียดตลอดแลว 
จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาและผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 ลงช่ือ..............................................................ผูใหสัญญา 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................ผูรับสัญญา 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 
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 ขาพเจา..................................................................คูสมรสของ............................................................... 
ยินยอมให............................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 
 ลงช่ือ..............................................................ผูใหความยินยอม 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี ้

 ลงช่ือ..............................................................ผูใหสัญญา 
 (..............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สัญญาค้ําประกันในประเทศ) 
 

สัญญาค้ําประกัน 

ทําท่ี............................................................................ 
วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ................. 

 ตามท่ี..................................................................................(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”) 
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ / ฝกอบรม ท่ี.......................................................................................ตามสัญญาท่ี 
................................ลงวันท่ี.................................................(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนญุาต”) นั้น 

 ขาพเจา................................................................................ผูค้ําประกนั อาย.ุ......................................ป 
บัตรประจําตวัประชาชน เลขท่ี.......................................................ออกใหท่ี....................................................... 
เม่ือวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ............... อยูบานเลขท่ี............................................................. 
ซอย..........................................ถนน..........................................ตําบล / แขวง..................................................... 
อําเภอ / เขต.......................................................................จังหวัด........................................................................ 
คูสมรสช่ือ............................................................................................................................................................ 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจความในสัญญาโดยตลอดแลว จึงทําสัญญาค้ําประกันใหไวตอมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “กรม” ดังมีขอความ 
ตอไปนี ้
 ขอ 1 “ผูค้ําประกัน” ตกลงเขาค้ําประกัน “ผูใหสัญญา” ตอกรม โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะเปน 
ลูกหนี้รวมกับ “ผูใหสัญญา” กลาวคือ ถา “ผูใหสัญญา” ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย 
ประการใดๆ ผูค้าํประกนัยนิยอมรับผิดชําระหนีต้ามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาดงักลาวนัน้ ท้ังส้ินทุกประการ 
ใหแก “กรม” ทันทีโดย “กรม” มิจําตองเรียกรองให “ผูใหสัญญา” ชําระหนีก้อน และ “ผูค้ําประกนั” จะรับผิด 
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนีค้รบเต็มจํานวน 

ขอ 2 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม 
ตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรม ตอนั้น จะเปนการเปล่ียนแปลง 
สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้น 
“กรม” จะไดแจงหรือมิไดแจงให “ผูค้ําประกัน” ทราบกต็าม ใหถือวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงรับเปนผูค้ําประกนั 
“ผูใหสัญญา” ตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรบัการขยายเวลาอยูศึกษาตอฝกอบรมตอดังกลาวดวย 

ขอ 3 ในกรณีท่ี “กรม” ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแก 
“ผูใหสัญญา” โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงให “ผูค้ําประกัน” ทราบก็ตาม ใหถือวา “ผูค้ําประกัน” ใหตกลง 
ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง 
 ขอ 4  
  4.1 ผูค้ําประกัน ขอแสดงหลักทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของผูค้ําประกัน และปลอดจากภาระ 
ผูกพันใดๆ อันทําใหทรัพยสินนั้นเส่ือมคาเพ่ือเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ “กรม” ดังนี ้
 
 

 
ติดอากรแสตมป 

10 บาท 
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 ท่ีดิน 
 ก. โฉนดเลขท่ี..................................................................หนาสํารวจ..................................................... 
ระวาง...............................................เนื้อท่ี...............................ไร................................งาน..............................วา 
อยูท่ีตําบล / แขวง...................................................................อําเภอ / เขต........................................................... 
จังหวัด....................................................................................ราคาประมาณ........................................................ 
 ข. โฉนดเลขท่ี..................................................................หนาสํารวจ..................................................... 
ระวาง...............................................เนื้อท่ี...............................ไร................................งาน..............................วา 
อยูท่ีตําบล / แขวง...................................................................อําเภอ / เขต........................................................... 
จังหวัด....................................................................................ราคาประมาณ........................................................ 
 หลักทรัพยอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 ขอ 5 “ผูค้ําประกัน” จะไมจาํหนาย โอน กอหนี้สิน หรือกอภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินของ 
“ผูค้ําประกัน” ตามท่ีระบุไวในขอ 4 ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูเวนแตจะ 
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก “กรม” กอน 

ขอ 6 “ผูค้ําประกัน” จะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาท่ี “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบอยู 
ตามเง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความตรงกนั 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 ลงช่ือ..............................................................ผูค้ําประกัน 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ.........................................................................คูสมรสผูใหความยินยอม 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (..............................................................) 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี ้

 ลงช่ือ..............................................................ผูค้ําประกัน 
 (..............................................................) 

 


