
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ่ภายในประเทศภาคนอกเวลา                 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ .........................................................................................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................... ...... 
เมื่อวันที่.................เดือน..........................พ.ศ.....................ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดย...................................................................... .......ต าแหน่ง......................................................................... 
ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
อายุ................ปี  เกิดเม่ือวันที่.................เดือน..............................พ.ศ...................... ปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง.............................................................อัตราค่าตอบแทนเดือนละ........................บาท  
สังกัด......................................................... .......................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ซอย/ตรอก.........................................ถนน........................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................ ..........จังหวัด.......................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยใช้
เวลาราชการบางส่วน ด้วยทุน.......................... .................................................ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

                คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยใช้
เวลาราชการบางส่วน สาขาวิชา................................................................................................................... 
ณ.......................................................................... ............. มีก าหนด................ปี.............เดือน............วัน 
นับตั้งแต่วันที่............เดือน..............................พ.ศ.............จนถึงวันที่................. .....เดือน..............................
พ.ศ................ 

ข้อ 2  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ งของทางราชการของผู้ รับสัญญาและ             
ของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษาอยู่ ตลอดจนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั ่ง และอื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้องกับพนักงานวิทยาลัยไปศึกษาและเกี ่ยวกับการจ่าย
เงินเดือนระหว่างไปศึกษา ทั ้งที ่ได้ออกใช้บังคับอยู ่แล้วในวันท าสัญญานี ้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไป        
โดยเคร่งครัด และให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ 

ลงชื่อผู้ให้สัญญา..........................................       /ข้อ 3 ... 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
1 บาท 

สัญญาเลขท่ี.............../................ 
สญ.กบค.15 อ    
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  ข้อ 3  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และต้องตั้งใจ 

อุตสาหะ เพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุด และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไป

เพ่ิมเติมเป็นเนืองนิตย์  

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระ หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา

ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาป่วยเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญา

จะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ 4 ผู้ ให้สัญญาจะต้องไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิก หรือลาออกจาก

สถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก        

ผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน ตามแบบรายงานและ     

ตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก าหนด 

  ข้อ 5 เมื่อผู้ให้สัญญาส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือทางราชการไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาเพิกถอนการอนุญาต

ตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้สัญญาจะต้องเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไป       

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทันที เป็นเวลาติดต่อกัน 12 (สิบสอง) เดือนเต็ม 

  ข้อ 6 ถ้าผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วย        

เหตุใด ๆ ก็ตาม หรือหากผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลา      

ที่ก าหนด ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 

  ข้อ 7 ถ้าผู้ให้สัญญาผิดสัญญาข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญาดังต่อไปนี้ 

  7.1 ถ้าผู้ให้สัญญาไม่กลับเข้าปฏิบัติงานเลย ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินในอัตราร้อยละ 

10 (สิบ) ของเงินเดือนที่รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  นอกจากนี้    

ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกเป็นจ านวน 1 (หนึ่ง) เท่า ของเงินที่ผู้ให้สัญญา

จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

 7.2 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 5     

ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญา

กลับเข้าปฏิบัติงาน 

                     ข้อ 8  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่        

ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา     

ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าวหรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม 

ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจาก   

วันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
 

ลงชื่อผู้ให้สัญญา..........................................       / ข้อ 9 ... 
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 ข้อ 9  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้หรือปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบ

ก าหนดเวลาตามข้อ 5 เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ    

ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามในข้อ 7.1 หรือ 7.2 

แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าในระหว่างเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้รับสัญญา ก าหนดให้กลับเข้าปฏิบัติงานหรือ

วันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น ผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืน ๆ เช่น งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท    

ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ ผู้ให้สัญญายังต้องรับผิดชดใช้เงิน

และเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้          

ผู้ให้สัญญาพ้นผิด 

 ข้อ 10 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่ ผู้ให้สัญญา

กลับเข้าปฏิบัติงาน ต่อมาตามข้อ 5 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤตผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือ   

ปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือ

ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาในข้อ 7 

 ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา

ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางผู้รับสัญญาเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้อง

รับผิดชอบตามสัญญานี้ 

                  ข้อ 12  ในวันท าสัญญานี้ผู้ให้สัญญาได้จัดให้  

  12.1 (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. ............. 

 12.2 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................  

 12.3 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................  

ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

 ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรมหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา

ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”จะต้องจัดให้มี 

ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม   

ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” 

ได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม ่    

มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาต           

ตามสัญญานี้ได ้  
 
 
 
 

ลงชื่อผู้ให้สัญญา..........................................       / สัญญา ... 
 
 



 
. 

 
สัญญาค ้าประกัน 

ท ำท่ี........................................................................ 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
ตำมท่ี (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................ซ่ึงต่อไป

ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไป          
ในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” ให้ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ โดยใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน 
ณ....................................................................... ตำมสัญญำเลขที่.......................ลงวันที่..................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “สัญญำอนุญำต”  นั้น 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................
ผู้ค้ ำประกัน (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................อำยุ.............ปี  
อำชีพ....................................ต ำแหน่ง.................... ............................สงักัด.....................................................
อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่.............ซอย/ตรอก..........................................ถนน.........................................
ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................................
คู่สมรสชื่อ................................. ..........................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญำโดยเป็น............................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” ตกลงท ำสัญญำค้ ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญำ ดังมีข้อควำม
ต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ค้ ำประกันตกลงผูกพันตนเข้ำค้ ำประกันผู้ให้สัญญำต่อผู้รับสัญญำโดยตกลง        
ร่วมรับผิดในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญำ กล่ำวคือ ถ้ำผู้ให้สัญญำปฏิบัติผิดสัญญำอนุญำตไม่ว่ำข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประกำรใด ๆ ผู้ค้ ำประกันยินยอมช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำตดังกล่ำวนั้น
ทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่ผู้รับสัญญำทันที โดยผู้รับสัญญำมิจ ำต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญำช ำระหนี้ก่อนและ     
ผู้ค้ ำประกันจะรับผิดตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี) 
ครบเต็มจ ำนวน 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญำได้รับอนุญำตจำกผู้รับสัญญำให้ขยำยเวลำไปศึกษำต่อด้วยทุนหรือเงิน
อ่ืนใดก็ตำมแม้กำรขยำยเวลำต่อนั้นจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ ระดับกำรศึ กษำหรือสถำนศึกษำ       
ไปจำกเดิม และแม้ว่ำกำรขยำยเวลำศึกษำต่อดังกล่ำวผู้รับสัญญำจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบ      
ก็ตำม ให้ถือว่ำผู้ค้ ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ ำประกันผู้ให้สัญญำต่อไปอีกตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำได้ขยำย
เวลำอยู่ศึกษำต่อดังกล่ำวด้วย 
 
 

ลงชื่อผู้ค้ ำประกัน..........................................      / ข้อ 2 ... 

 

ปิดอากร
แสตมป์ 
10 บาท 

สัญญาเลขที่.............../................ 
สญ.กบค.15อ (สญ.ค ้ำประกัน)   
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ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญำผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำอนุญำต

ให้แก่ผู้ให้สัญญำโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบก็ตำมให้ถือว่ำผู้ค้ ำประกันได้ตกลงยินยอม   
ในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้ ำประกันตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อน
เวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำวเป็นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบของผู้ค้ ำประกันและ       
จะรับผิดในฐำนะผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสียหำย     
(ถ้ำหำกมี) ครบเต็มจ ำนวน 

  ข้อ 3 ผู้ค้ ำประกันจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำต้องรับผิดชอบ
อยู่ตำมเงื่อนไขในสัญญำอนุญำต  

สัญญำนี้ท ำขึ้น 3 (สำม) ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม
ในสัญญำฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) 
ฉบับ ผู้รับสัญญำยึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 
 
 ลงชื่อ............................................................ผู้ค้ ำประกัน 
                        (...........................................................) 
    
                        ลงชื่อ...........................................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 
                                                    (..........................................................) 
    
 ลงชื่อ.............................................................พยำน 
                                         (...........................................................) 
    
 ลงชื่อ..............................................................พยำน 
                                    (...........................................................) 

                 
 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตำย/หย่ำ) ในขณะที่ท ำสัญญำนี้  

 
 ลงชื่อ..............................................................ผู้ค้ ำประกัน                               
                                                   (............................................................) 
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สัญญานี้ท าขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ   
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 
1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 

 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้สัญญา            
                                 (..............................................................) 

ลงชื่อ.................................................................ผู้รับสัญญา                                                 
(..............................................................) 

    ลงชื่อ.................................................................พยาน            
                                                 (..............................................................) 

    ลงชื่อ.................................................................พยาน          
                                                  (..............................................................) 

ข้าพเจ้า.......................................................คู่สมรสของ......................................................... 
ยินยอมให้.......................................................................ท าสญัญาฉบับนี้ 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม              
                                                  (..............................................................) 

    ลงชื่อ.................................................................พยาน       
                                                   (.............................................................) 

    ลงชื่อ.................................................................พยาน      
                                                    (..............................................................) 

                ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้  

    ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้สัญญา 
                                                (..............................................................) 


