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

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ...................................................... ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ...................................................................................
เมื่อวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ................... ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
....................................................................... ตาแหน่ง ................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว.................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... อายุ..........ปี ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง.......................................................อัตราค่าจ้างเดือนละ.......................... บาท สังกัด...... .........................
.......................................................................................................................................... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยู่บ้านเลขที่............... ซอย ...................................ถนน ................................. ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด ..................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ด้วยทุนประเภท
.......................... ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระดับ............................................
สาขาวิชา .......................................................................................................................................................................
ณ ............................................................................................ประเทศ.........................................................................
มีกาหนด ............ปี ............ เดือน ............วัน นับตั้งแต่วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ..........................
จนถึงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. .....................
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หลังจากครบ
กาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒ ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของพนักงาน หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษา
หรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให้ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม วิ จั ย และดู ง าน ประกาศ ณ วั น ที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
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วิจั ย และเกี่ยวกับ การจ่ ายค่าจ้ างระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ ว ในวันทา
สัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และจะตั้งใจ
ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็น
ว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จหรือเสร็จสิ้นการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑ หรือ
การศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญา
ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้รับสั ญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินที่
มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้
สัญญาทันที
๓.๒ เข้า ปฏิ บั ติง านในมหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตามที่ผู้ รับ สั ญญาเห็ นสมควรทั น ทีเ ป็ น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้
ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมากจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และ ข้อ ๓.๓ ผู้ให้
สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จ
การศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ วิ จั ย ภายในระยะเวลาตามข้ อ ๑ หรื อ ไม่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตามที่ผู้ รั บ สั ญญาเห็ น สมควรในทั นที เป็น ระยะเวลาเท่า กับระยะเวลาที่ ไปศึ กษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย
ในกรณีที่ผู้ให้สั ญญาเคยได้รับ อนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้ อง
ปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตาม
สัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติงานไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ด้วยทุนประเภท ๑ ให้ชดใช้ทุน ค่าจ้างที่
ได้รับระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือในระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
วิจัย กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน ค่าจ้าง และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ย
ปรับแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา

3
5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ด้วยทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้ค่าจ้างที่ได้รับ
ระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือในระหว่างไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย กับ
ให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่ งเท่าของจานวนค่าจ้ าง และเงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้ เป็นเบี้ยปรับแก่
มหาวิทยาลัยอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ให้ลดเงินที่ต้องชดใช้และ
เบี้ยปรับตาม 5.1 หรือ 5.2 ลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน
ข้อ ๖ เงินที่จ ะชดใช้คืน และเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕ ผู้ให้สั ญญาจะต้องช าระให้ แก่ผู้ รับสั ญญาจน
ครบถ้วนภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญา
จะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ ให้ สัญญาไม่สามารถกลั บเข้าปฏิบัติงาน หรือกลั บเข้าปฏิบัติ งานไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕
และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ในระหว่ างระยะเวลาที่ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ รับ อนุญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อ วิจั ย หรื อ ในระหว่ า ง
ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก
ลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือ
ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดเพราะถูกทางราชการปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกาหนดระยะเวลาตาม
ข้ อ ๓.๒ หรื อ ข้ อ ๔ เพราะถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการหรื อ ลาออก เนื่ อ งจากเจ็ บ ป่ ว ยทุ พ พลภาพ เป็ น คนไร้
ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕ และข้อ
๖ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้อง
กลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับ
ผิดชดใช้เงินและตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยระหว่างทดลองปฏิบัติงาน เมื่อ
เสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วกลับมาทดลองปฏิบัติงานต่อ หากผู้ให้สัญญาไม่ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยให้ออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕ และข้อ ๖
แล้วแต่กรณี
กรณีผู้ให้สัญญาอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือวิจัย หากผู้ให้สัญญาไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมหาวิทยาลัยได้
เลิกจ้าง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 และข้อ ๖ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
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ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับ
สัญญาหักเงินที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ แล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยยังมิได้สั่งจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่า
จะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ ๑๐ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้.......................................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาล
มีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยน
ผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้น
ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่ องค้าประกัน มีผ ลใช้บั งคับ คู่สั ญญาจะต้องจัดทาสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้ องกับ
บทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ผู้รับสัญญาจะได้กาหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.................................................................. ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับสัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
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ข้าพเจ้า ............................................................ คู่สมรสของ ………………………………………………………
ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ ................................................................................
ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(...............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)

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

ญำเลขที่ .............../................
สัสัญญญาเลขที
............./..............

สัญญาค้าประกัน
ทำที่..............................................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ตำมที่............................................................................. ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ”
ได้รับอนุญำตจำก มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” ให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือ
วิจัย ณ............................................................................ ประเทศ................................... ...............................................
ตำมสัญญำเลขที่................./.................... ลงวันที่..................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ
“สัญญำอนุญำต” นั้น
ข้ำพเจ้ำ............................................................... ผู้ค้ำประกัน ................................................................
อำยุ..................ปี อำชีพ............................................ ตำแหน่ง......................................................................................
สังกัด.............................................................................. อยู่บำ้ นเลขที่...................... ซอย............................................
ถนน........................................... ตำบล/แขวง........................................... อำเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.............................................. คู่สมรสชื่อ...................................................................... เกี่ยวพันกับผู้ให้สญ
ั ญำ
โดยเป็น........................................ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญำค้ำประกันให้ไว้แก่
ผู้รับสัญญำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้ำประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้ำค้ำประกันผู้ให้สัญญำต่อผู้รับสัญญำ กล่ำวคือ ถ้ำผู้ให้สัญญำ
ปฏิบัติผิดสัญญำอนุญำตไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใดๆ ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่ำจำนวนเงินที่ผู้ให้
สัญญำต้องรับผิดตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ ในสัญญำอนุญำตดังกล่ำวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญำทันที ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จำกผู้ รั บ สั ญญำ และผู้ค้ำประกัน จะรั บ ผิดตำมสั ญญำนี้จนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสี ยหำย
(ถ้ำหำกมี) ครบเต็มจำนวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญำได้รับอนุญำตจำกผู้รับสัญญำให้ขยำยเวลำลำศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัยต่อด้วยทุน
หรือเงินอื่นใดก็ตำม แม้กำรขยำยเวลำต่อนั้นจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ ระดับ กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำไป
จำกเดิม และผู้รับสัญญำได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทรำบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญำ
ต่อไปอีกตลอดระยะเวลำที่ผู้ให้สัญญำได้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำ ฝึกอบรม หรือวิจัยต่อดังกล่ำวด้วย
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้รับสัญญำผ่อนเวลำหรือผ่อนจำนวนเงินในกำรชำระหนี้ตำมสัญญำอนุญำตให้แก่
ผู้ให้สัญญำโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทรำบและผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจำนวนเงิน
ในกำรชำระหนี้นั้น ให้ถือว่ำ ผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอำกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจำนวนเงินในกำรชำระหนี้ดังกล่ำว
เป็นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดของผู้ค้ำประกัน และจะรับผิดในฐำนะผู้ค้ำประกันตำมสัญญำนี้ ตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ครบเต็มจำนวน
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ข้อ ๓ ผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันไม่ว่ำกรณีใดๆ ตรำบเท่ำที่ผู้ให้สัญญำยังต้องรับผิดชอบ
อยู่ตำมเงื่อนไขในสัญญำอนุญำต
สัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ำประกันได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับ
นี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนและคู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ..............................................................ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................)
ลงชื่อ.............................................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยำน
(...........................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยำน
(..........................................................)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตำย / หย่ำ) ในขณะที่ทำสัญญำนี้
ลงชื่อ..............................................................ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................)

ลงชื่อ ..................................................ผู้คำประกั
้
น

