หลักฐานการทําสัญญา
1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ทําขึ้นอย่างละ 3 ชุด
2. สัญญาค้ําประกัน ทําขึ้นอย่างละ 3 ชุด
3. คนค้ําประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่
จะไปศึกษา ฝึกอบรม
4. สําเนาทะเบียนบ้านคนทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด
5. สําเนาบัตรข้าราชการคนทําสัญญา อย่างละ 3 ชุด
6. สําเนาทะเบียนบ้านคนค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด
7. สําเนาบัตรประชาชนคนค้ําประกัน อย่างละ 3 ชุด
8. สัญญาที่ทํามาให้ใช้พิมพ์เท่านั้น

สัญญาเลขที่.........../............

สัญญาอนุญาตให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัตกิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ตําบล/แขวง
คลองกระแชง อําเภอ/เขต เมือง จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๖ ระหว่างกรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ โดย...........................................................................
ตําแหน่ง....................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาว จุฑารัตน์ ชื่อสกุล จีนบันทึก เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖
อายุ ๓๐ ปี รับราชการเป็นข้าราชการครู ระดับ – ขั้น ๙,๑๔๐ บาท ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่ ๕๕ ซอย – ถนน - ตําบล/แขวง ท่าแซะ อําเภอ/เขตท่าแซะ จังหวัด ชุมพร ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท........-.............๑ (ข)...................-................................... ตามระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ มีกําหนด ๑ เดือน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่
เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หาก
ไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผล ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย
/ข้อ ๒...

-๒ข้อ ๒ ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสั่งทางราชการของผู้รับสัญญา
และของสถานศึก ษาหรื อสถาบั นที่ ผู้ให้ สัญญาศึ กษาฝึกอบรมหรื อปฏิ บัติการวิจัย ตลอดจนระเบี ยบว่า ด้ วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติ มและกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ คํา สั่ง อื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับ ข้า ราชการไปศึ กษา ฝึกอบรมหรื อปฏิบัติการวิ จัยและเกี่ยวกั บการจ่า ย เงิ นเดือ น
ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและ
จะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สําเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย โดยเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
ข้อ ๑ หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ ผู้รับสัญญาไม่
อนุ ญาตให้ ผู้ให้สัญญาศึก ษา ฝึกอบรมหรือ ปฏิ บัติการวิจัยไม่ ว่า กรณี ใด ๆ หรื อมี ความจํ าเป็นต้ องเรียกผู้ ให้ สัญญา
กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุน
และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ รายงานตั วกลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ รั บ สั ญ ญาหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในกรม สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิ การ หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่ น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องเห็นสมควรทั นทีเป็ น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
/ข้อ ๔ ...

-๓ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จ
หรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในกรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ หรือในกระทรวง ทบวง
กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้ อ ๕ ในกรณี ที่ ผู้ให้ สัญญาผิ ดสั ญญาในข้ อ ๓.๒ หรื อ ข้ อ ๔ หรื อ ผู้ใ ห้ สัญ ญาไม่ กลั บมาปฏิ บั ติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
๕.๑ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุน
ประเภท ๑ (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย

๕.๒ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ (ข) ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืน
ให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สํ า หรั 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 นตามจํ า นวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่
สํานักงาน ก.พ.กําหนดสําหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
๕๓ กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท ๒ ผู้ให้สัญญา
จะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่
ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ
/ข้อ ๖...

-๔ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญาจน
ครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้
สัญญาจะต้ องชํ าระดอกเบี้ ยผิ ดนั ดในอั ตราร้ อยละ ๗.๕ ต่ อปี ของจํ า นวนเงินที่ยังมิได้ ชําระนับ แต่ วันครบกํ า หนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้า ปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
ความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับ อนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิ บัติการวิจัยหรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้
ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕ วรรค
หนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทํางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๒ (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้
สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ แล้ว แต่ทาง
ราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้
ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้
หนี้
ข้อ ๙ ในวันทําสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก ทําสัญญาค้ําประกันการ
ปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี ผู้ค้ําประกันราย
ใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ําประกันเดิมถึง
/แก่ความตาย...

-๕แก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้ง
จากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ํา

ประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ค้ําประกันก็ได้
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สัญญา
(นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก)
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสัญญา
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ข้าพเจ้า.............................-................................คู่สมรสของ..................-..............................
...................................ยินยอมให้...................-............................................... ทําสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา
(นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก)

สัญญาเลขที่............../.................
สัญญาค้ําประกัน
ทําที่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจาก
..............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ตามสัญญาเลขที่....................................ลงวันที่...........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
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 คู่สมรสชื่อ - เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น มารดา
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญา ค้ําประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้ําประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดใน
ฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ
ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันทีโดยผู้รับสัญญามิจําต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชําระหนี้ก่อนและผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า
จะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ ผู้ค้ําประกันทราบก็
ตามให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
/ข้อ ๒ ในกรณี...

-๒ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญาโดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา
หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นด้วยทุกครั้งและผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะ ผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ ๓ ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ําประกัน
(นางสาวนุชณีพร อุ้ยนอง)
ลงชื่อ...........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(นางสาวสุเมตตา ฉิมพาลี)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(นางสาววรรณา รอดทัศนา)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ําประกัน
(นางสาวนุชณีพร อุ้ยนอง)

