สัญญาเลขที่(๑)…....……../……………
สัญญาอนุญาตให้ขา้ ราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
-----------------------------------

วันที่(๒)……....เดือน............................พ.ศ. .............

(X)

สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(X)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย(๓) ...................................................................................................
ตาแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า“ผู้รับสัญญา”
ฝ่ายหนึ่ง กับ(๔) ………...…….....……….......................... เกิดวันที่(๕)…...… เดือน..................พ.ศ…......... อายุ..........ปี
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขั้น……….…....บาท ตาแหน่ง……………..……………….…….…..……
สังกัด………….…….…………………..………………………คณะ……….…….……..……………….……………….….. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
อยู่บา้ นเลขที่(๖)…………..… ถนน.......................... ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต................................
จังหวัด..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ใ ห้สั ญญาเป็น ผู้ไ ด้รับอนุญ าตจากผู้รับสั ญญาให้ไ ปศึ กษา ณ ต่างประเทศ ด้วยทุ น
ประเภท(๗)……............................ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
คูส่ ัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญา(๘)…...................
สาขาวิชา………………......................ณ ประเทศ….......................................... มีกาหนด…...….ปี.........เดือน.........วัน
นับตั้งแต่วนั ที่.…...เดือน………….......….พ.ศ…......… จนถึงวันที…่ ….. เดือน….................….พ.ศ. .............
ในกรณีท่ผี ู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ณ ต่างประเทศ หลังจากครบ
กาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุม
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีม้ ีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานที่ศึกษา
หรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนระเบีย บสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการ ไปศึกษา
ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดย
เคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ เพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา

๒
ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒. หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑. หรือการศึกษาของ
ผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผใู้ ห้สัญญาศึกษาไม่วา่ กรณีใดๆ หรือมีความ
จาเป็นต้องเรียกผู้ ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานีไ้ ด้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือ เงินเพิ่มอื่นใด
และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันที
๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกระทรวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญา
และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือ
มี พั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ต ามสั ญ ญาอื่ น และยั ง ปฏิ บั ติ ร าชการชดใช้ ไ ม่ ค รบระยะเวลา
ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานีใ้ ห้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกาหนดเวลา
ตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทงั้ สิน้
ข้อ ๔. เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ ๑. หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในกระทรวง
กรมอื่น ตามที่ผรู้ ับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็น สมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษา ณ ต่างประเทศ
ในกรณีท่ผี ู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานีใ้ ห้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ ๕. ในกรณีท่ผี ู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการดังนี้
๕.๑ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๑(ก) หรือทุนประเภท ๑(ค) ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
๕.๒ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๑(ข) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือนและ
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน
อีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ
แก่ทางราชการอีกด้วย
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา

๓
ส าหรั บ ส่ ว นที่ เ ป็ น เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ให้ ช ดใช้ เ ป็ น เบี้ ย ปรั บ รายเดื อ นตามจ านวนที่
กระทรวงการคลังและสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึน้ โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จา่ ย
ที่สานักงาน ก.พ.กาหนดสาหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเกณฑ์
๕.๓ กรณีผใู้ ห้สัญญาไปศึกษาด้วยทุนประเภท ๒ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวน
หนึ่งเท่าของจานวนเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ ๖. เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕. ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่
ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือ
ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕. ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผล
อันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ส ามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนีถ้ า้ ผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๒ (สอง) ปี
นับแต่วันที่ผใู้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ ๘. ในกรณีท่ผี ู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงิน
ที่ผใู้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานีไ้ ด้ ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖. แล้ว
แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบีย้ ผิดนัดที่เกิดขึน้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ง
เงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา

๔
ข้อ ๙. ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้(๙)………..................…………………………....ทาสัญญา
ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีข้ องผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผใู้ ห้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน
รายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย
หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญา
ค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่
ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึน้ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้
ผู้ให้สัญญาศึกษา โดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคูส่ ัญญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละฉบับ

ลงชื่อ(๑๐) ………………………………………….………ผู้ให้สัญญา
(……..…………….…………………………………)
ลงชื่อ(๑๑)………………...………………………………ผู้รับสัญญา
(…………..…………………………………………)
ลงชื่อ(๑๒) ……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
ลงชื่อ(๑๓) ……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)

๕
ข้าพเจ้า(๑๔)………………………………………………คูส่ มรสของ(๔)…………………………..…….……………………
ยินยอมให้(๔) ………………………………………………….….ทาสัญญาฉบับนีไ้ ด้
ลงชื่อ(๑๕)………………...………………………………ผู้ให้ความยินยอม
(…………..…………………………………………)
ลงชื่อ(๑๒) ……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
ลงชื่อ(๑๓) ……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
------------------------------------------------------------------------------กรณีไม่มีคสู่ มรส
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคสู่ มรส (เป็นโสด/คูส่ มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ(๑๐) …………………………….……….………ผู้ให้สัญญา
(……..…………….…………………………………)

๖
สัญญาเลขที่(๑)..…………./…………
สัญญาค้าประกัน
ทาที่.......................................................
..............................................................
..............................................................
วันที(่ ๒)…....…. เดือน….............................. พ.ศ… ...........

(X)

ตามที่(๓)……..................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า
“ผู้ให้สญ
ั ญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา
ณ.ประเทศ(๔)……….......……..……………ตามสัญญาเลขที่(๕)...........……....ลงวันที…่ .....เดือน..................พ.ศ..........
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น

(X)

ข้าพเจ้า(๖)…..............................................ผู้ค้าประกันของ(๓)...................................................
อายุ(๗)………..ปีอาชีพ……………………………..…..ตาแหน่ง………………………………………….สังกัด…………………..…………………...
อยู่บา้ นเลขที่(๘)...………..หมู่......ซอย……………………..……ถนน……..………….…………….ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต.……………….…………….…จั งหวัด …………………….……….........คู่สมรสชื่อ (๙)………………………….………………….…
เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น (๑๐) ………......……….…….…. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลง
ทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผรู้ ับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้า ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิด
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใดๆ ผู้ค้าประกัน ยิน ยอมชาระหนี้ต ามข้อ ผูกพันที่ระบุ ไ ว้ในสัญ ญาอนุญ าตดัง กล่า วนั้นทั้ งสิ้ น
ทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อนและผู้ค้าประกัน
จะรับผิดตามสัญญานีต้ ลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ และค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ รั บ สั ญ ญาให้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษาต่ อ ด้ ว ยทุ น หรื อ
เงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานที่ศึกษา
ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม
ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่
ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ในกรณีท่ผี ู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือ
ผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะ
ผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็ม
จานวน
ลงชื่อ.............................................ผู้คาประกั
้
น

๗
ข้อ ๓. ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนีโ้ ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคูส่ ัญญาต่างยึดถือไว้ฝา่ ยละฉบับ

ลงชื่อ(๑๑)…………………………………….…….…… ผู้คาประกั
้
น
(……..…………….…………………………………)
ลงชื่อ(๑๒)…………..……………….……………….… คูส่ มรสผู้ให้ความยินยอม
(…………..……….…………………………………)
ลงชื่อ(๑๓)……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
ลงชื่อ(๑๔)……………………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
------------------------------------------------------------------------------กรณีไม่มีคสู่ มรส
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคสู่ มรส (เป็นโสด/คูส่ มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้

ลงชื่อ(๑๑)………………..…………………….……… ผู้คาประกั
้
น
(……..…………….…………………………………)

๘
การกรอกสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาและเอกสารประกอบการท้าสัญญา
-----------------การกรอกสัญญา
(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศึกษา กรอกเลขที่
สัญญาเรียงตามลาดับการจัดทาสัญญาต่อไป)
(๒) และ (๓) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผู้ไปศึกษา ลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงกากบาท (X)
(๔) ชื่อ และชื่อสกุลผู้ไปศึกษา
(๕) ประวัติส่วนตัว และประวัติการทางานของผู้ไปศึกษา
(๖) ภูมิลาเนาตามสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปศึกษา
(๗) ประเภทของทุนที่ได้รับ เช่น ประเภท ๑(ก) , ๑(ข) , (ค) หรือประเภท ๒
(๘) ข้อมูลการไปศึกษา
(๙) ชื่อ และชื่อสกุลผู้คาประกั
้
น
(๑๐) ลายมือชื่อ และชื่อ+ชื่อสกุลผู้ไปศึกษา
(๑๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ มหาวิทยาลัยจะกรอกชื่อและชื่อสกุลของรองอธิการบดีผู้ลงนามรับสัญญา
(๑๒) และ (๑๓) ลายมือชื่อและชื่อ+ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิ านด้านการลา
ไปศึกษา
(๑๔) ชื่อ และชื่อสกุลคูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ไปศึกษา
(๑๕) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลของคูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ไปศึกษา
คารับรองว่า ไม่มีคู่สมรสโดยเป็นโสด / คูส่ มรสตาย หรือหย่า คาใดที่ไม่ใช้ ให้ขดี ฆ่าแล้วลงลายมือชื่อกากับ
หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารประกอบการทาสัญญา
๑. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปศึกษา ซึ่งผู้ไปศึกษารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๒. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้ไปศึกษา ซึ่งผู้ไปศึกษารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๓. สาเนาทะเบียนสมรสซึ่งผู้ไปศึกษารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน ของคูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ไปศึกษาโดยรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง

๓. อากรแสตมป์ ๑ บาท จานวน ๒ ดวง ติดต้นฉบับและคูฉ่ บับสัญญาอย่างละ ๑ ดวง
* ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย
ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากปรากฏว่า กรอกข้อความ
ผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า

๙
การกรอกสัญญาคา้ ประกันและเอกสารประกอบการท้าสัญญา
------------------การกรอกสัญญา
(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศึกษากรอก
เลขที่สัญญาเรียงตามลาดับการจัดทาสัญญาต่อไป)
(๒) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผคู้ าประกั
้
นลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงกากบาท ( X )
(๓) ชื่อ - ชื่อสกุลผู้ไปศึกษา
(๔) ชื่อประเทศทีไ่ ปศึกษา
(๕) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้ ตรงกากบาท ( X ) (ให้เจ้าหน้าที่ของต้น
สังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศึกษากรอกเลขที่และวันทาสัญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไป
ศึกษาให้ถูกต้องต่อไป)
(๖) ชื่อ - ชื่อสกุลผู้คาประกั
้
น
(๗) อายุ และประวัติการทางานของผู้ค้าประกัน
(๘) ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน
(๙) ชื่อ - ชื่อสกุลคูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้าประกัน
(๑๐) ความสัมพันธ์กับผูไ้ ปศึกษา เช่น บิดา มารดา พี่ น้อง เป็นต้น
(๑๑) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลผู้คาประกั
้
น
(๑๒) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลคูส่ มรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้าประกัน
(๑๓) ลายมือชื่อ และชื่อ +ชือ่ สกุลของเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
ด้านการลาไปศึกษา
(๑๔) ลายมือชื่อ และชื่อ +ชื่อสกุลของหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลตาม (๑๔)
คารับรองว่าไม่มีคสู่ มรสโดยเป็นโสด คูส่ มรสตาย หรือหย่า คาใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อกากับ
หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารประกอบการทาสัญญา
๑. สาเนาทะเบียนบ้านของผูค้ าประกั
้
นซึ่งผู้ค้าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๒. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ข อง
ผู้ค้าประกันซึ่งผู้ค้าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๓. สาเนาทะเบียนสมรสซึ่งผูค้ าประกั
้
นรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้าประกัน
โดยรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๕. อากรแสตมป์ตน้ ฉบับสัญญาค้าประกัน ๑๐ บาท คูฉ่ บับสัญญาค้าประกัน ๕ บาท
*ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย
ขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ข องต้ น สัง กั ดตรวจสอบความถู ก ต้ อ งให้ เ รีย บร้อ ย หากปรากฏว่ า กรอกข้ อ ความ
ผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า

