
 

 

                        สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย   

 

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ..........................................................................................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................... 
เมื่อวันที่.................เดือน..........................พ.ศ.....................ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดย.............................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับนาย/นาง/นางสาว................................................... 
เกิดเมื่อวันที่.................เดือน..............................พ.ศ......................อายุ..................ปี ปฏบิัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง.............................................................อัตราค่าตอบแทนเดือนละ........................บาท  
สังกัด................................................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่................ซอย/ตรอก.........................................ถนน.......................................
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ด้วยทุน.................................................................................................................................ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

                คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ผู้ รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย        
ระดับ..................................สาขาวิชา....................................................................................................... .
ณ.......................................................................................ประเทศ...................................................................
มีก าหนด................ปี.............เดือน............วัน นับต้ังแต่วันที่............เดือน..........................พ.ศ.............จนถึง
วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.......................... 

ในกรณีที่ผู้ รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับ          
ผู้ รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้ รับอนุมัติให้ขยายเวลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้             
มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 
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ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของพนักงานหรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ตลอดจนระเบียบว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัย      
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัตกิารวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และ
ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยบังคับใช้ดังกล่าวนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ 
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ส าเร็จ
การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 
  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จหรือเสร็จสิ้นการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วย   
ประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  ไม่ว่า      
กรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน    
การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่ งทุนและหรือค่าจ้างรวมทั้งเงินที่มหาวิทยาลัย            
จ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที 
   3.2 ให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามที่ผู้รับสัญญา
เห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
   3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลา
ตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เร่ิมต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลา
ตามสัญญาเดิมแล้ว 
 ความเสียหายใด ๆ  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1  ข้อ 3.2 และ     
ข้อ 3.3   ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

  ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
เสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันที 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย       

ลงชื่อผู้ให้สัญญา..........................................         / ในกรณี... 



สญ. กบค.14 ก  - 3 - 

                 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน ส าเร็จการศึกษาแล้วหรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ 
หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญา   
นี้แล้ว ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่ผู้รับสัญญา
เห็นสมควรในทันที เป็นเวลาติดต่อกัน 12 (สิบสอง) เดือนเต็ม 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหรือ        
มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลา              
ตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เร่ิมต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลา
ตามสัญญาเดิมแล้ว 
  ข้อ 5  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา
ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ค่าจ้าง ทุนที่ได้รับระหว่างการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ผู้รับสัญญาจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญานอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา      
อีกสองเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

                  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ  3.2 หรือ 
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับ
เข้าปฏิบัติงาน 
                  การชดใช้ตามความในวรรคแรก และวรรคสอง ส าหรับกรณีไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ        
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน     
ในอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายที่ผู้ให้สัญญาได้รับตามก าหนดระยะเวลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือระยะเวลาที่ลดลงตามส่วน และจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่     
ผู้รับสัญญาอีกสองเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว  
                     ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาหากผู้ให้สัญญา
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่
ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ 
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

 ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้วแต่กรณี 
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                 ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
หรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่
ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจา รณา   
เห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางผู้รับสัญญาไล่ออกหรือปลดออก 
                    ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือ ข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพเป็น
คนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความ
ในข้อ 5 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่าง
ระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงาน
หรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง 
วรรคสอง หรือวรรคสามแล้วแต่กรณี 
                    ข้อ 8  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ระหว่างทดลองปฏิบัติงานเมื่อเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยแล้วกลับมาทดลอง
ปฏิบัติงานต่อ หากผู้ให้สัญญาไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยให้ออกจากงาน ผู้ให้สัญญา
ยังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้วแต่กรณี 
                 ข้อ 9  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางผู้รับสัญญาเพื่อชดใช้เงินที่ ผู้ให้สัญญาต้อง
รับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว  แต่ทาง
มหาวิทยาลัยยังมิได้สั่งจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ในส่วนของ
ดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเบิกหักส่งเงิน
ดังกล่าวชดใช้หนี้ 
                  ข้อ 10  ในวันท าสัญญานี้ผู้ให้สัญญาได้จัดให้  
  1) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

 2) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 
 3) (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... 

ท าสัญญาค้ าประกันและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้วในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย
หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้
ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน
ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 

แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 

ลงชื่อผู้ให้สัญญา..........................................            /เวลาดังกล่าว ... 
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เวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน การอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

สัญญานี้ท าขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) 
ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ 

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

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

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

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

ข้าพเจ้า.......................................................คู่สมรสของ......................................................... 
ยินยอมให้.......................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ 

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

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

                ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้  

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



. 

 

สัญญาค า้ประกัน 

ท ำที่........................................................................ 
วันที่............เดือน.........................พ.ศ.................... 

 
ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว).....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้

เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับอนุญำตจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้
เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” ให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ......................................................
ประเทศ.................................................ตำมสัญญำเลขที่....................ลงวันที่.................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “สัญญำอนุญำต”  นั้น 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................................................
ผู้ค้ ำประกัน (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................................อำยุ.............ปี  
อำชีพ....................................ต ำแหน่ง................................................สังกัด.....................................................
อยู่บ้ำนเลขที่....................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 ำประกันผู้ให้สัญญำต่อผู้ รับสัญญำโดยตกลง        
ร่วมรับผิดในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญำ กล่ำวคือ ถ้ำผู้ให้สัญญำปฏิบัติผิดสัญญำอนุญำตไม่ว่ำข้อ
หนึ่งข้อใดด้วยประกำรใด ๆ ผู้ค้ ำประกันยินยอมช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญำอนุญำต     
ดังกล่ำวนั้นทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่ผู้ รับสัญญำทันที  โดยผู้รับสัญญำมิจ ำต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญำ     
ช ำระหนี้ก่อนและผู้ค้ ำประกันจะรับผิดตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี) ครบเต็มจ ำนวน 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญำได้รับอนุญำตจำกผู้รับสัญญำให้ขยำยเวลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติกำรวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตำมแม้กำรขยำยเวลำต่อนั้นจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ 
ระดับกำรศึกษำหรือสถำนศึกษำไปจำกเดิม และแม้ว่ำกำรขยำยเวลำต่อดังกล่ำวผู้รับสัญญำจะได้แจ้งหรือ
มิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบก็ตำมให้ถือว่ำผู้ค้ ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ ำประกันผู้ให้สัญญำต่อไปอีกตลอด
ระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำได้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำ  ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยต่อดังกล่ำวด้วย 

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

 

ปิดอำกร
แสตมป์ 
10 บำท 

สัญญำเลขที่.............../................ 
สญ.กบค.14 ก   
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ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้รับสัญญำผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ตำมสัญญำ
อนุญำตให้แก่ผู้ให้สัญญำโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ ำประกันทรำบก็ตำมให้ถือว่ำผู้ค้ ำประกันได้ตกลง
ยินยอมในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้นั้นด้วยทุกคร้ัง และผู้ค้ ำประกันตกลงมิให้
ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำวเป็นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบ       
ของผู้ค้ ำประกันและจะรับผิดในฐำนะผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยและค่ำเสียหำย (ถ้ำหำกมี) ครบเต็มจ ำนวน 

  ข้อ 3  ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำ และปลอดจำกภำระผูกพัน
ใด ๆ อันท ำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่ำ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรค้ ำประกัน กำรผิดนัดช ำระหนี้ไว้ต่อ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย โดยวิธีกำรจดจ ำนองต่อเจ้ำพนักงำน ดังนี้  
   

ที่ดนิ 
  ก.  โฉนดเลขที่…………………………………….…หน้ำส ำรวจ…………………………………………..…….…ระวำง……………………… 

เน้ือที่…………………………………ไร่ ……………………งำน ………………………….…วำ อยู่ที่ต ำบล/แขวง……………….………………………….………………….… 
อ ำเภอ/เขต……………………………….………………….…จังหวัด…………………………………………………….…รำคำประมำณ……………………….…………บำท 

  ข.  โฉนดเลขที่…………………………………….…หน้ำส ำรวจ……………………………………………….…ระวำง…………………………

เน้ือที่…………………………….…ไร่ ………………….… งำน ………………………….…วำ อยู่ที่ต ำบล/แขวง…………………….…………………….………………….… 
อ ำเภอ/เขต……………………………….……………….…จังหวัด…………………………………………………….…รำคำประมำณ………………………………….…บำท 
 

  หลักทรัพย์อื่น ๆ  
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

  ข้อ 4  ข้ำพเจ้ำจะไม่จ ำหน่ำย โอน ก่อหนี้สิ้น หรือภำระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของ
ข้ำพเจ้ำตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3  ตลอดระยะเวลำที่สัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่          
จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ข้อ 5  ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำต้องรับผิดชอบอยู่
ตำมเงื่อนไขในสัญญำอนุญำต 

 

 

ลงชื่อผู้ค้ ำประกัน..........................................      / สัญญำนี้ ... 
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สัญญำนี้ท ำขึ้น 3 (สำม) ฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม
ในสัญญำฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน และยึดถือไว้ 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                               
                                                   (............................................................) 
 

 

 
 




