
เอกสารประกอบ 
การท าสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปพัฒนา 

 
  เอกสารของผู้ลาและคู่สมรส  อย่างละ 3 ชุด  

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
4. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (กรณีสมรส)  

 
                    เอกสารของผู้ค  าประกันและคู่สมรส  อย่างละ 3 ชุด   

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) 
4. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (กรณีสมรส) 

 
เอกสารอ่ืนๆ  อย่างละ 3 ชุด 
 - ส ำเนำใบมรณบัตร 
 - ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ 

        
   * เอกสารรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ กรุณาใช้ปากกาสีน  าเงิน 
     
 

หมายเหตุ  1. แนบอำกรแสตมป์ปิดในหน้ำสัญญำค  ำประกัน ฉบับละ 10 บำท (ดวงละ 5 บำท 6 ดวง) 
                 2. ผู้ค  ำประกันต้องเป็นบิดำหรือมำรดำโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ท ำสัญญำ ถ้ำไม่มีทั งบิดำ
และมำรดำ ให้พ่ีหรือน้องร่วมบิดำหรือมำรดำของผู้ท ำสัญญำเป็นผู้ค  ำประกันแทน 
                3. ผู้ลำต้องด ำเนินกำรท ำสัญญำให้เสร็จสิ นก่อนถึงวันลำ อย่ำงน้อย 15 วันท ำกำร 
  4. กำรเขียนสัญญำอนุญำต/สัญญำค  ำประกัน เขียนด้วยตัวบรรจงและเขียนชื่อเต็ม ไม่ใช้
อักษรย่อ และกรุณาใช้ปากกาสีน ้าเงินในการเขียนข้อความ 
   5. กรณีเขียนสัญญำอนุญำต/สัญญำค  ำประกันผิด มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก้ากับ  
  6. ลำศึกษำ ฝึกอบรม ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องท ำสัญญำค  ำประกัน  
 
 
 
 



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

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปพัฒนา 

   

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เมือ่วันที่...... เดือน ................................. พ.ศ. .......... ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดย........................................................................... ต าแหน่ง........................................................ ..................... 

ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”  

ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................................... 

เกิดเมื่อวันที่ ...............เดือน.......................................พ.ศ. ......................อายุ..............ปี พนักงานมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ต าแหน่ง........................................สังกัด.........................................................มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ อยู่บ้านเลขที่ ............................หมู่ที่ ...................ซอย......................................................

ถนน..........................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...........................................

จังหวัด......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยหรือ

งานวิชาการอื่น/ปฏิบัติงานอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา

พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม (หากมี) 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการ

อ่ืน/ปฏิบัติงานอ่ืน โดยใช้เวลาปฏิบัติงาน เต็มเวลา/บางส่วน ระดับ.....................................................................

หลักสูตร/สาขาวิชา.............................................................................................ณ............................................... 

...............................................................................................ประเทศ.................................................................

มีก าหนด..............ปี …………เดือน ……….วัน นับตั้งแต่วันที่.................เดือน................................พ.ศ. ................

จนถึงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ. .....................  

  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย

หรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท า

สัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม 

ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 

 

............................ผู้ให้สัญญา 
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  ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้ ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรือ 

งานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ

พนักงานมหาวิทยาลัยหรือค าสั่งการของผู้รับสัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา

ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอ่ืน ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยและที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงาน

อ่ืน และเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงาน

อ่ืน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้  

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย

หรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน และจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน 

ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอ่ืน 

โดยเร็ว 

  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอ่ืน 

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืนปฏิบัติงานอ่ืน 

ของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ

งานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือ

เงินค่าจ้าง เงินเดือน รวมทั้งเงินที่ผู้รับสัญญาจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ

ผู้ให้สัญญาทันท ี

 3.2 เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทันที  

 3.3 ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาเคยได้ รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรือ 

งานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงาน

ชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เร่ิมต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้

ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 

 

...............................ผู้ให้สัญญา 
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 3.4 กรณีผู้ให้สัญญาไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยประการใด ๆ หรือใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่

ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุจ าเป็น หรือ

ยุติการศึกษา หรือลาออกจากสถานศึกษา จะต้องชดใช้ เงินเงินค่าจ้าง เงินเดือน เงินช่วยเหลือหรือเงินอ่ืนใด

ทั้งหมดที่ได้รับไประหว่างการพัฒนาคืนให้แก่มหาวิทยาลัย 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 

และข้อ 3.4 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น

ปฏิบัติงานอ่ืน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน 

ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทันที 

เป็นเวลา …......… เท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอื่น  

  เงื่อนไขการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นข้อผูกพันผู้รับสัญญาในการจ้างหรือต่อสัญญา

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการ

อ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบ

ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เร่ิมต้นนับตั้งแต่วันปฏิบัติงานชดใช้ครบ

ก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 

  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติงานไม่ว่าด้วย

เหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินค่าจ้าง เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรือ

งานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอ่ืน และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้รับแก่ผู้รับสัญญาในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ

งานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น 

เบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 4 เงินที่จะ

ชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน 

  ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระ

ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่  

ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วัน

ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

 

...............................ผู้ให้สัญญา 
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  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง

รับผิดชอบตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 

  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรือ 

งานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอื่น หรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 

ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้

เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่  

ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกผู้รับสัญญาไล่ออกหรือ 

ปลดออก 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก าหนด

ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคน

ไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 

วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ ให้สัญญาไปท าง านอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 2 ปี  

นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุ

ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 8 ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอม

ให้ผู้รับสัญญาหักเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากผู้รับสัญญา เพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ

ตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ผู้รับสัญญายังมิได้สั่ง

จ่ายเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นใน

อัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ผู้รับสัญญาเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้ 

  ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจัดให้.......................................... ........................................

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี 

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้

มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความ

ตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก

ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา

ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 

 

............................ผู้ให้สัญญา 
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เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการพัฒนาจะ

อนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอื่น โดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

  สัญญานี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้รับสัญญาถือไว้ 1 ฉบับ ส่วนงานที่

ผู้ให้สัญญาสังกัดถือไว้ 1 ฉบับ และผู้ให้สัญญาถือไว้ 1 ฉบับ 

 

 

   ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้สัญญา 

    (....................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับสัญญา 

    (....................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

                                          (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

                                          (...................................................................) 

 

  



 
หนังสือให้ความยินยอม 

 

วันที่................เดือน.........................................พ.ศ. .................  

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... เป็นคู่สมรส

โดยชอบด้วยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่...................................ซอย..................................................ถนน......................................................

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................. .......................... 

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ ให้ความยินยอม 

    (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

    (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

    (...................................................................) 

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาฉบับนี้ 

 

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ ให้สัญญา 

    (...................................................................) 

 

 



 

สัญญาค ้าประกัน 
(สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปพัฒนา) 

 

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

ท าท่ี.................................................................. 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .......... 

 

  ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว).......................................................... .............................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปใน  

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน               

ที่................................................................... ................ ตามสัญญาเลขที่.............................................................

ลงวันที่..................................................................... ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ.........ปี  

อาชีพ.......................................ต าแหน่ง.................................................สังกัด.....................................................

อยู่บ้านเลขที่...................................ซอย..................................................ถนน......................................................

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................. .........จังหวัด........................................... 

ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ ให้สัญญาต่อผู้ รับสัญญา  กล่าวคือ            

ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา  

ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา

อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกัน จ านวน..........................................................บาท 

(....................................................................................................... ...............) ทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก

ผู้รับสัญญา และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย  

(ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 

วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดแล้วแต่กรณี 

 

 

 

............................ผู้ค้ าประกัน 
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  ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาได้ รับอนุญาตจากผู้ รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม  

ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอ่ืน ปฏิบัติงานอ่ืน ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะ

เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ 

ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ 

ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอ่ืนต่อดังกล่าวด้วย 

แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี้ 

  ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน

จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ

ช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

  ข้อ 3 ผู้ค้ าประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระ

ผูกพันใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 

  ที่ดิน 

  (1)  โฉนดเลขที่.................................................หน้าส ารวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อที่............ไร่.................งาน...............วา อยู่ที่  ต าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................ราคาประมาณ..................... ...............บาท 

(...................................................................................) 

  (2)  โฉนดเลขที่.................................................หน้าส ารวจ.................................................

ระวาง..........................เนื้อที่............ไร่.................งาน...............วา อยู่ที่ ต าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................ราคาประมาณ..................... ...............บาท 

(...................................................................................)  

  (3)  ........................................................................................................................ .................. 

..................................................................................... .........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

...........................ผู้ค้ าประกัน 
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  หลักทรัพย์อ่ืน 

  (1)  ........................................................................................................................ ................... 

ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ..............................) 

  (2)  ............................................................................................ ............................................... 

ราคาประมาณ............................................บาท (.................................................................. ..............................) 

  ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน

ของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่ 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 

  ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เร่ิมตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาท าสัญญาอนุญาตให้ไป

ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่น ปฏิบัติงานอื่น จนถึงวันที่..............เดือน.............................

พ.ศ. ............. และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ

ต่อหน้าพยาน 

 

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ค้ าประกัน  

    (...................................................................) 

    

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

                                          (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน 

                                          (...................................................................) 

  



 
หนังสือให้ความยินยอม 

 

วันที่................เดือน.........................................พ.ศ. .................  

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... เป็นคู่สมรส

โดยชอบด้วยกฎหมายของ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่...................................ซอย..................................................ถนน......................................................

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................... 

ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ ให้ความยินยอม 

    (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน 

    (...................................................................) 

 

   ลงชื่อ.........................................................................พยาน  

    (...................................................................) 

 

 

กรณีไม่มีคู่สมรส 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญาค้ าประกัน

ฉบับนี้ 

 

   ลงชื่อ..........................................................................ผู้ค้ าประกัน  

    (...................................................................) 


