การลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ

 บันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัด
 แบบใบลาศึกษา/ฝึกอบรมภายในประเทศ (ฟอร์ม PER 2012)
 ใบตอบรับการเข้าศึกษา/ฝึกอบรม

* ผู้ลาต้องจัดทาสัญญาต่อมหาวิทยาลัย โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

PER_2012
แบบการขออนุมัติลาศึกษา/ฝึกอบรม ภายในประเทศ
เขียนที่ ..............................................................................
วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. .....................................
เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษา/ ฝึกอบรม ภายในประเทศ
เรียน ......................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................... นามสกุล ........................................................
เกิดวันที่ ................... เดือน ............................... พ.ศ. .................... อายุ ............................ ปี เริ่มเข้ารับราชการ
ตาแหน่ง ....................................... ภาควิชา/แผนก ........................................ คณะ/กอง ..........................................
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับ .................. ชั้น ................... บาท เมื่อวันที่ ............ เดือน ..............................
พ.ศ. .................. รวมรับราชการรับถึงวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. ..................... เป็นเวลา ..................ปี
....................... เดือน ปัจจุบนั เป็นข้าราชการพลเรือน/ พนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย ระดับ .......................
ขั้น ......................... บาท ตาแหน่งเลขที่ ................ ในตาแหน่ง ........................................... สังกัดภาควิชา/แผนก
.................................... คณะ ............................................................................ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์จะลาศึกษา/ฝึกอบรม ภายในประเทศ ในสาขาวิชา ....................................................
ระดับ ................................................ คณะ ....................................................... ณ ...................................................
เป็นเวลา ....................ปี ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ...................... ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั
อนุมัติให้ไปสมัครสอบและขึ้นบัญชีไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ........................ เดือน ............................ พ.ศ. ........................
วิชาที่ข้าพเจ้าลาศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ราชการ คือ ......................................................................................
ข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์ดีและขณะนี้มิได้เจ็บป่วยประการใด เมื่อข้าพเจ้าลาศึกษาแล้ว ข้าพเจ้า
จะใช้จ่ายในการศึกษาโดยทุนส่วนตัว และจะปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการในสังกัด
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542 ทุกประการ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการข้อใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าสังกัดเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
( .................................................... )
ตาแหน่ง .................................................
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
..................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................................
ตาแหน่ง ......................................................

สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ

สัญญาเลขที่ ...................................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ..................... เดือน .............................. พ.ศ. ............................ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย ....................................................................................................... ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ชื่อสกุล ...................................................
เกิดเมื่อวันที่ ...................................... เดือน ..................................... พ.ศ. ............................. อายุ .................. ปี
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน ..................................... บาท ตาแหน่ง ................................................
สังกัด ................................................................................... มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
อยู่บ้านเลขที่ .................................... ซอย ............................................... ถนน ....................................................
ตาบล/แขวง ..................................................................... อาเภอ/เขต ..................................................................
จังหวัด ................................................................................ โทร ............................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ รั บ สั ญ ญาให้ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศ ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา/บางส่วน
ระดับ ............................................................................... สาขาวิชา ...........................................................................
ที่ ......................................................................... มีกาหนด .................... ปี นับตั้งแต่วันที่ ........................................
เดือน ................................... พ.ศ. ................... ถึงวันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไ ปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่
ผู้ใ ห้ สั ญ ญาศึ ก ษา ตลอดจนประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาพนั ก งาน
มหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2554 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ คาสั่ง อื่นๆ และที่ เ กี่ ยวกั บ พนัก งานมหาวิท ยาลัย
และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน
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ระหว่างลาไปศึกษาทั้งที่ไออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิรยิ ะ
อุตสาหะเพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจาเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณีอื่นโดยที่ผู้ให้สัญญา ไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้
ผู้ให้สัญ ญาจะต้อ งยื่นใบลาต่อ สถานศึกษาและในกรณีที่ ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลา
ต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้รับ
สัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่
ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกาหนด
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สั ญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า
ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติด้วยประการใดๆ
หรือ ผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรี ยกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและ
หรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญา
ทันที
3.2 เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามหน่วยงานอื่นๆที่
ผู้รับสัญญาเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
3.3 ในกรณีที่ ผู้ใ ห้สั ญ ญาเคยได้รับ อนุญ าตให้ไปศึก ษาต่อ และยัง ปฏิ บัติง านไม่ ครบระยะเวลา
ตามสัญ ญาผู้ให้สัญ ญาจะต้อ งปฏิบัติง านโดยนับ ระยะเวลาที่ ยัง ขาดอยู่ต ามสัญ ญาเดิม ต่อกั บ ระยะเวลาที่ ต้อ ง
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ด้วย
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากทีผ่ ู้ให้สญ
ั ญาไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับ
ผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
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-3ตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือตามหน่วยงานอื่นที่
ผู้รบั สัญญาเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สญ
ั ญาไม่กลับมาปฏิบัตงิ านไม่ว่าด้วย
เหตุใดผู้ให้สญ
ั ญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รบั ระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้
สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผรู้ ับสัญญา นอกจากนีผ้ ู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รบั สัญญาอีกหนึ่ง
เท่าหนึง่ ของเงินทีผ่ ู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้สญ
ั ญากลับเข้าปฏิบัตงิ านบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ ข้อ 4 เงินทีจ่ ะชดใช้
คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สญ
ั ญากลับเข้าปฏิบัตงิ าน
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วน
ภายใน กาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับ แจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ ชาระภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตามผู้ให้สัญญา
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกาหนดระยะเวลา
ตาม ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 เพราะถึง แก่ ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูก สั่ง ให้ออกจากงาน หรือลาออก
เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบผู้ให้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือ วรรค 2 แล้วแต่ก รณี แต่ทั้ งนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอื่นใ นระหว่าง
ระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับ แต่วันที่ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือ
ลาออกด้วยเหตุผลดัง กล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญ ญายังต้องรับ ผิดชดใช้เ งินเบี้ยปรับ ตามข้อ 3 วรรค 1 หรือวรรค 2
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ ให้สัญญาพ้นความผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือในระหว่างระยะเวลาที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่
ออกหรือปลดออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงิ นทั้งหมดหรือ
ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้ให้สัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญา

4/ ต้องหักเงิน

-4ต้องหักเงินบาเหน็จบานาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สญ
ั ญาจะพึงได้รับจากราชการ เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สญ
ั ญาต้อง
รับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ผู้ให้สัญญา ได้จัดให้ ................................................................................... ทาสัญญา
ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สญ
ั ญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกั นถึง แก่ ความตายหรือถูก ผู้ศาลมี คาสั่ง ให้พิทั ก ษ์ท รัพย์เ ด็ดขาดหรือมี คาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนเป็นผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน
รายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 วัน (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย
หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ลม้ ละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
ให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกัน แทน
ภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี้ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้ รั บ สั ญ ญา
ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สญ
ั ญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา
ต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญา
นี้โ ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมื อ ชื่อไว้เ ป็นส าคัญ ต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญ ญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง ) ฉบับ
ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สญ
ั ญา
(............................................................. )
ลงชื่อ ............................................................... ผูร้ ั บสัญญา
(............................................................. )
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(............................................................. )
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(............................................................. )

5/ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้า ..................................................... คู่สมรส หรือ ผู้ปกครองของ .......................................................
ยินยอมให้ ...................................................................................................... ทาสัญญาฉบับนี้ ได้

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(............................................................. )
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(............................................................. )
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(............................................................. )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะที่ทาสัญญานี้

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ ให้สญ
ั ญา
(............................................................. )

สัญญาคาประกัน

เขียนที่ ...................................................................
วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ........................
ตามที่ ................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อที่ .......................................
.......................................... ตามสัญญาเลขที่ ............... ลงวันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. .........................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า .................................................. ผูค้ ้าประกัน ................................................. อายุ ..............ปี
อาชีพ .................................... ตาแหน่ง ................................................ สังกัด ...........................................................
อยู่บ้านเลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ................................. ถนน ................................ ตาบล/แขวง ..............
.................................................. อาเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ..................................................
โทร ........................... คู่สมรสชื่อ ......................................... เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น .................. ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญาโดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะ
เป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุ ญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ
ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันที โดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใด
ก็ตามแม้ การขยายเวลาอยู่ศึก ษาต่อ นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับ การศึกษา หรือสถานศึก ษาไป
จากเดิมและแม้ว่าการขยายเวลาศึกษาต่อนั้นผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่า
ผู้ค้าประกั นตกลงรับ เป็นผู้ค้าประกั นผู้ให้สัญ ญาต่อไปอีก ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ให้สัญ ญาได้ขยายเวลาอยู่ศึก ษา
ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาต่อเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อน
เวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลง มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือจานวน
เงินในการชาระหนี้ดัง กล่าวเป็นเหตุป ลดเปลื้องความรับ ผิดของผู้ค้าประกั นและจะรับ ผิดในฐานะผู้ค้าประกั น
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
/ข้อ 3 ข้าพเจ้า
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ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆอันทา
ให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมค่า เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญา ดังนี้
ที่ดิน
ก. โฉนดเลขที่ .................................. หน้าสารวจ .................................. ระวาง .................................
เนื้อที่ ............................ ไร่ ......................................... งาน ........................................................................ ตารางวา
อยู่ที่ตาบล/แขวง .............................................................. อาเภอ/เขต .......................................................................
จังหวัด ............................................................... ราคาประมาณ ......................................................................... บาท
ข. โฉนดเลขที่ .................................. หน้าสารวจ ................................... ระวาง ................................
เนื้อที่ .................................... ไร่ ............................... งาน .......................................................................... ตารางวา
อยู่ที่ตาบล/แขวง .......................................................... อาเภอ/เขต ...........................................................................
จังหวัด ..................................................................... ราคาประมาณ ................................................................... บาท
หลักทรัพย์อื่นๆ
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุ ไว้ใน
ข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู่
ข้ อ 5 ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอนการค้ าประกั น ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต

/สัญญาฉบับนี้

-3สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ .................................................... ผู้ค้าประกัน
(........................................................ )
ลงชื่อ .................................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(........................................................ )
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(....................................................... )
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(....................................................... )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ค้าประกัน
(....................................................... )

Checklist การทาสัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม ใน – ต่างประเทศ
1.ผู้ลาศึกษาต่อ/ผู้รบั ทุน

O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O รูปถ่าย 1” หรือ 2 ” จานวน 2 รูป

2.กรณีผลู้ าศึกษาต่อ/ผูร้ ับทุนมีคสู่ มรส O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O สาเนาใบสาคัญการสมรส
3.ผู้ค้าประกัน
O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
O สาเนาใบสาคัญการสมรส
4.คู่สมรสของผู้ค้าประกัน
O สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
O สาเนาทะเบียนบ้าน
5.เอกสารเพิ่มเติม
O สาเนาใบมรณะบัตร
O สาเนาใบสาคัญการหย่า
O สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล

หมายเหตุ

1. เอกสารที่กล่าวมาข้างต้น ถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด
2. อากรแสตมป์
ดวงละ 5 บาท จานวน 4 ดวง

