
 

 
หลักฐานการทําสัญญา 

 
1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ทําขึ้นอย่างละ 3 ชุด 
2. สัญญาคํ้าประกัน ทําข้ึนอย่างละ 3 ชุด 
3. คนคํ้าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่

จะไปศึกษา ฝึกอบรม 
4. สําเนาทะเบียนบ้านคนทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด 
5. สําเนาบัตรข้าราชการคนทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด 
6. สําเนาทะเบียนบ้านคนคํ้าประกัน อย่างละ 3 ชุด 
7. สําเนาบัตรประชาชนคนคํ้าประกัน อย่างละ 3 ชุด 
8. สัญญาที่ทํามาให้ใช้พิมพ์เท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                   สัญญาเลขที่.........../............ 

 

สัญญาอนญุาตให้ขา้ราชการไปศกึษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัตกิารวจิยั ณ ตา่งประเทศ 
 
  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ตําบล/แขวง            
คลองกระแชง อําเภอ/เขต เมือง จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันท่ี ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๖ ระหว่างกรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ โดย...........................................................................
ตําแหน่ง....................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า 
“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง กับ นางสาว จุฑารัตน์  ช่ือสกุล  จีนบันทึก เกิดเม่ือวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
อายุ ๓๐ ปี รับราชการเป็นข้าราชการครู ระดับ – ข้ัน ๙,๑๔๐ บาท ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่ ๕๕  ซอย – ถนน - ตําบล/แขวง ท่าแซะ อําเภอ/เขตท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ซ่ึงต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง 
 
  โดยท่ีผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ  ด้วยทุนประเภท........-.............๑ (ข)...................-................................... ตามระเบียบว่าด้วยการให้ 
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑   ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ มีกําหนด ๑ เดือน ๕ วัน นับต้ังแต่วันที่ ๘ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย   
ณ  ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญากับผู้รับสัญญาข้ึนใหม่  
เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หาก
ไม่ได้มีการจัดทําสัญญาข้ึนใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผล ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย 
                    /ข้อ ๒... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

ข้อ ๒   ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้ 
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําส่ังทางราชการของผู้รับสัญญา
และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําส่ังอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและเก่ียวกับการจ่าย เงินเดือน
ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งท่ี ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและ
จะต้ังใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สําเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย โดยเร็ว 
  ข้อ ๓   ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีท่ีผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
ข้อ ๑ หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ ผู้รับสัญญาไม่
อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจําเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญา
กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ทันทีและมีสิทธิระงับซ่ึงทุน
และหรือเงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา     
ช้ันต้นของผู้ให้สัญญาทันที 
   ๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในกรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน  ตามท่ีผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  



   ๓.๓ ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมี
พันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน 
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
   ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการท่ีผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓    
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ท้ังส้ิน 
               /ข้อ ๔ ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๓ - 

 
ข้อ ๔   เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งน้ีไม่ว่าจะเสร็จ 

หรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในกรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ หรือในกระทรวง ทบวง 
กรมอ่ืน  ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีใช้ใน
การศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 
  ข้อ ๕   ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 
   ๕.๑ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุน
ประเภท ๑ (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากน้ี ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนทุน 
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 



   ๕.๒ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืน
ให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากน้ีผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินท่ีทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
   สํ าห รับ ส่วนที่ เ ป็นเ งินทุนที่ ไ ด้ รับให้ชดใ ช้ เป็น เ บ้ียปรับรายเ ดือนตาม จํานวน ท่ี
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดข้ึน โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายท่ี
สํานักงาน ก.พ.กําหนดสําหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 
   ๕๓ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๒ ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่
ผู้รับสัญญา นอกจากน้ีผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหน่ึงเท่าของจํานวนเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ 
เงินที่จะชดใช้คืนและเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึงข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ 
   

/ข้อ ๖... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
 

ข้อ ๖   เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญาจน
ครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ท้ังน้ี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม  ผู้ให้
สัญญาจะต้องชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระนับแต่วันครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน 
  ข้อ ๗  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ ๕ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 



  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาท่ีผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕ ท้ังน้ี เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง 
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรท่ีผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถูกส่ังให้ออกจากราชการหรือลาออกเน่ืองจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้
ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕ วรรค
หน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีถ้าผู้ให้สัญญาไปทํางานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา ๒ (สอง) ปี  นับแต่วันท่ีผู้ให้
สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบ้ียปรับตามข้อ ๕ วรรคหน่ึง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๘  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี  ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินท่ีผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้ ท้ังน้ี หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ แล้ว แต่ทาง
ราชการยังมิได้ส่ังจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้
ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดท่ีเกิดข้ึนในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจนกว่าจะถึงวันท่ีทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้
หน้ี 
  ข้อ ๙  ในวันทําสัญญาน้ี  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก ทําสัญญาค้ําประกันการ
ปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้
ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปล่ียนผู้ค้ําประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี ผู้คํ้าประกันราย
ใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน  นับแต่วันท่ีผู้คํ้าประกันเดิมถึง 
 

/แก่ความตาย... 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ - 
 
แก่ความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันท่ีผู้ให้สัญญาได้รับแจ้ง
จากผู้รับสัญญาให้เปล่ียนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาคํ้า



ประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาต้ัง
คณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ําประกันก็ได้ 
  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ี
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
      ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้สัญญา 
             (นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก) 
      ลงช่ือ...........................................................ผู้รับสัญญา 
            (.........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
      ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 
  ข้าพเจ้า.............................-................................คู่สมรสของ..................-.............................. 
...................................ยินยอมให้...................-............................................... ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
              (.......................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
      ลงช่ือ.........................................................พยาน 
              (........................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้สัญญา 
            (นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก) 
         
 
 
 
 
 



 
 
         สัญญาเลขท่ี............../................. 

 
สัญญาคํ้าประกัน 

 
          ทําที่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

                                                                      วันท่ี ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ตามที่ นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจาก
..............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ตามสัญญาเลขที่....................................ลงวันท่ี........................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “สัญญาอนุญาต” น้ัน 
  ข้าพเจ้า นางสาวนุชณีพร อุ้ยนอง ผู้ค้ําประกัน นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก อายุ ๕๐ ปี อาชีพ
รับจ้าง ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกโรงงาน บริษัท ซีเฟรสอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) อยู่บ้านเลขที่ ๕๕  ซอย - 
ถนน - ตําบล/แขวง ท่าแซะ อําเภอ/เขต ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร คู่สมรสช่ือ - เก่ียวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น มารดา 
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญา คํ้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  ผู้ค้ําประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดใน
ฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดด้วยประการใด ๆ   
ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหน้ีตามข้อผูกพันท่ีระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวน้ันท้ังส้ินทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันทีโดยผู้รับสัญญามิจําต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชําระหน้ีก่อนและผู้คํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่า
จะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แม้การขยายเวลาต่อน้ันจะเป็นการเปล่ียนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้  ผู้ค้ําประกันทราบก็
ตามให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาท่ี ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย 
 
             /ข้อ ๒ ในกรณี... 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

- ๒ - 
 
  ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญาโดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบก็ตาม  ให้ถือว่าผู้คํ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ันด้วยทุกครั้งและผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดของผู้คํ้าประกันและจะรับผิดในฐานะ ผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ี
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 
  ข้อ ๓  ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 
  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ผู้คํ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับน้ีโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
    ลงช่ือ...........................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (นางสาวนุชณีพร  อุ้ยนอง) 
     

ลงช่ือ...........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
           (.........................................................) 
     

ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (นางสาวสุเมตตา  ฉิมพาลี) 
     

ลงช่ือ...........................................................พยาน 
            (นางสาววรรณา  รอดทัศนา) 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 
   
    ลงช่ือ...........................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (นางสาวนุชณีพร  อุ้ยนอง) 



 
 
 
 
 
 
 
 


