
 
 

อากรแสตมป์ 
     ๑ บาท 

 

 

 

 

                                                                                    สัญญาเลขที่ (๑) …………../ ๒๕.……. 
 

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ปดูงาน 
 

เมื่อวันที่ (๒) ………...เดือน…………......…………พ.ศ. ๒๕………..
 (X)

 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย(๓) ………….……………………...……………………………….………………………
(X)   

ต าแหน่ง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ(๔) ……………………………………………….……………… เกิดเมื่อวันที่(๕) …………

เดือน………………..…. พ.ศ………… อายุ….…..ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง….………………………………. 

รับเงินเดือน........…………….บาท สังกัด.....………………………………………………………..  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อยู่บ้านเลขที่(๖)….............หมู่ที่……..….ซอย………………………….……………ถนน…………………………………..…….

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

รหัสไปรษณีย์……….…...………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า “ผูใ้ห้สัญญา” อีกฝา่ยหนึ่ง 

 โดยที่ผู้ ให้สัญญาเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปดูงาน ตา มข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  

วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือน

ระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ความดังต่อไปนี ้

 ข้อ ๑. ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปดูงาน  ระดับ (๗) ………….………………… 

สาขาวิชา…...........................……………………ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน……............................………….                         

ประเทศ..................................... มีก าหนดเวลาประมาณ…………... ปี……….…..เดือน…….….วัน นับตั้งแต่

วันเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันทีร่ายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 

 ในกรณีที่ผู้รับสัญญา อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาดูงาน หลังจากครบ

ก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้ นใหม่ เพื่อใช้

ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาดูงาน แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่า

ด้วยเหตุใดก็ตาม ใหถ้ือว่าสัญญาฉบับนีม้ีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัตใิห้ขยายดังกล่าวด้วย 

 

 
ลงช่ือ .............................................. ผู้ให้สัญญา 



 
- ๒- 

 

 ข้อ ๒. ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปดูงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย

และประพฤติปฏิบัติตาม  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของสถานดูงาน หรือสถาบันที่        

ผูใ้ห้สัญญาดูงาน และของผูร้ับสัญญา ซึ่งรวมทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานไปดูงาน และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน

ระหว่างลาไปดูงาน  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดย

เคร่งครัด  และให้ถือว่ากฎหมาย ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

สัญญาฉบับนีด้้วย 

 ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการดูงาน และจะตั้งใจดูงาน     

ด้วยความวิรยิะ อุตสาหะ เพื่อให้ส าเร็จการดูงาน โดยเร็ว 

 ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒. หรือในกรณีที่         

ผูร้ับสัญญาพิจารณาเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการดูงาน ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑.  

หรือการดูงาน ของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญา    

ดูงานต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ หรอืมีความจ าเป็นต้องเรียกผูใ้ห้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับสัญญา

มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งเงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดที่        

ผูร้ับสัญญาจา่ยให ้และผูใ้ห้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี ้

 ๓.๑ รายงานตัวเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของ         

ผูใ้ห้สัญญาเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงานทันที 

         ๓.๒ เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า     

สองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการดูงาน  

         ๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่น

และยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้น

นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว้ 

 ความเสียหายใดๆ  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒  และ

ข้อ ๓.๓  ผูใ้ห้สัญญายินยอมรับผดิชดใชท้ั้งสิน้ 

ข้อ ๔. เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการดูงาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการดูงาน 

ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑. หรอืไม่ก็ตาม ผูใ้ห้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันที เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการดูงาน   

 
ลงช่ือ .............................................. ผู้ให้สัญญา 



 
- ๓ - 

 

ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญามีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ งานชดใช้ตามสัญญาอื่นและ             

ยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่

วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว้   

 ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา

ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้รับสัญญาจ่ายให้แก่

ผู้ให้สัญญาในระหว่างดูงานคืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับ

ให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คนืดังกล่าว 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือ

ข้อ ๔.  เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่     

ผูใ้ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว 

 ข้อ ๖. เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕. ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่         

ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา 

หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้  จะโดยความ

ยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

ของจ านวนเงินที่ยังมไิด้ช าระ นับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

 ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง

รับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสอง แล้วแตก่รณี 

 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปดูงาน หรือในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญา

กลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก

ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากงาน  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับ

ให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามส่วนเฉลี่ยเช่นเดียวกับข้อ ๕.  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับ

สัญญาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ตอ้งรับผดิเพราะถูกไล่ออก หรือปลดออก 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบก าหนด

ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย      

ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญา    

ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสองแลว้แตก่รณี  แตท่ั้งนี ้ ถ้าผู้ให้สัญญาไป 

ท างานอื่นในระหว่างระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ผูใ้ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน หรอืวันที่        

 
ลงช่ือ .............................................. ผู้ให้สัญญา 

 



 
- ๔ - 

 

ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้

เงินเดอืน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบีย้ปรับตามข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสอง แล้วแตก่รณี 

 ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับให้แก่

ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือส่วนงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อชดใช้เงินเดือนรวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับ    

ที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ ตามที่ระบุไว้       

ในข้อ ๖ แล้ว แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือหน่วยงานอื่นยังมิได้สั่งจ่ายเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่         

ผูใ้ห้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี

จนกว่าจะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  หรอืหนว่ยงานอื่นเบิกหักส่งเงนิดังกล่าวชดใชห้นี้ 

 ข้อ ๙. ในวันท าสัญญานี ้ผูใ้ห้สัญญาได้จัดให้ (๘)…………….……………………………………………….. 

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผดิตามสัญญานี้ของผูใ้ห้สัญญาด้วยแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ      

มีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญา

จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ค้ า

ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้ เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญา       

ไม่สามารถจัดให้ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวผู้รับ

สัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ

แล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการดูงาน จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาดูงานโดยไม่มี           

ผูค้้ าประกันก็ได้                                                                                                                         

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญานีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้

ฝา่ยละฉบับ 

 

 

ลงช่ือ(๙)……………………………………..……ผูใ้ห้สัญญา    ลงชื่อ(๑๐)………………………………………….ผูร้ับสัญญา 

          (………………………..………………………)                       (………..…..……………………..…………….) 

 

ลงช่ือ(๑๑)………………….………………..……พยาน           ลงชื่อ(๑๒)……………………….…………………..พยาน 

          (………………………………..………………)                       (.……..……………………………………………) 

 



 
-  ๕ - 

 

 

 ข้าพเจ้า(๑๓) …………………………………………….…………..คู่สมรสของ(๔)……………………….…………………... 

ยินยอมให(้๔)……………………………………..………………………ท าสัญญาฉบับนีไ้ด้ 

 

 

                              ลงชื่อ(๑๔)………………………..……………………..ผูใ้ห้ความยินยอม 

                                         (……………………….…………………………..) 

 

ลงช่ือ(๑๑)………………………..…………………..พยาน         

                 (……………………………………………..) 

 

ลงช่ือ(๑๒)………………………..…………………..พยาน         

                 (……………………………………………..)   

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

 

                                        ลงชื่อ(๙)……………..………………….…………………ผูใ้ห้สัญญา 

                                                     (………………………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
อากรแสตมป์ 
ต้นฉบับ ๑๐ บาท  

คูฉ่บับ ๕ บาท 

 

 

 
 

                                                                                   สัญญาเลขที่(๑)…………./๒๕…………
(X)

 

 

สัญญาค ้าประกัน 
 

      ท าที่    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

      ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อ าเภอเมือง 

      จังหวัดเชียงใหม่ 
 

                                                              วันที่(๒)…..… เดือน……..…..……………… พ.ศ.๒๕ …….
 (X)

 
  

 ตามที่(๓)…………………………………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”   

ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปดูงาน         

ณ (๔)…………………………………………………….ประเทศ................................................... ตามสัญญา            

เ ล ข ที่ (๕ )……. ……../๒ ๕ ……….... ล ง วั น ที่ (๖ )……....เ ดื อ น ………………..…….พ .ศ . ๒ ๕ ………… 
( X)

                    

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า “สัญญาอนุญาต”  นั้น 

 ข้าพเจ้า (๗ )………………………..……………… ผู้ค้ าประกันของ (๓ )………………………….………………. 

อายุ(๘)…………ปี อาชีพ…………..……........ต าแหน่ง.................................สังกัด……………………………………..  

อยู่บ้านเลขที่ (๙ )..………..….หมู่ที่……...ซอย……………………………………. . .ถนน………….……..………………..….. 

ต าบล /แขวง…………………………….. อ า เภอ /เขต…….………………………. จั งหวัด…………………………....…………

รหัสไปรษณีย์………………..…………คู่สมรสชื่อ(๑๐)……………………………………………...เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา

โดยเป็น(๑๑)………………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”  ตกลงท าสัญญา        

ค้ าประกันใหไ้ว้แก่ผูร้ับสัญญา ดังมขี้อความตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑. ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา โดยตกลง   

ร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่า    

ข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาต

ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญา

ช าระหนี้ก่อนและผูค้้ าประกันจะรับผดิตามสัญญานีต้ลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ

ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบตามจ านวน 

 

 
ลงช่ือ .............................................. ผู้ค้ าประกัน 



 
- ๒ - 

 

 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาดูงานต่อด้วยเงินเดือน 

หรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการดูงาน หรือ

สถานดูงาน ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าวผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้        

ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอด

ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ดูงานต่อดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญา

อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้   

ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้ าประกันตกลง

มิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิด

ของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อม

ดอกเบีย้และคา่เสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

 ข้อ ๓. ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้อง

รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานีท้ าขึน้สองฉบับ มขี้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง

ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

                                   ลงช่ือ(๑๒)………………………………..…………..ผูค้้ าประกัน 

                                            (………….……………….…………………….) 

                                   ลงช่ือ(๑๓)…………………..……………………...คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

                                            (……………….………………………………..) 

 

ลงช่ือ(๑๔)……………………….……………………พยาน  ลงชื่อ(๑๕)……………………………..……………พยาน 

         (……………….…………….……………………)              (………………………………..…………………) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ขา้พเจ้าขอรับรองว่าไม่มคีู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

                               

                                   ลงช่ือ(๑๒)……………………………………………….ผูค้้ าประกัน 

                                             (……………………………..…………………….) 



 
การกรอกสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปดูงานและเอกสารประกอบการท้าสัญญา 

-------------------- 

การกรอกสัญญา 

(๑)  ไม่ต้องกรอกข้อความ  (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปดูงาน

กรอกเลขที่สัญญาเรียงตามล าดับการจัดท าสัญญาต่อไป) 

(๒)  และ (๓) ไม่ต้องกรอกข้อความ แตใ่ห้ผูไ้ปดูงานลงลายมอืชื่อก ากับไว้ตรงกากบาท ( X ) 

(๔)   ชื่อ และชื่อสกุลผูไ้ปดูงาน 

(๕)  ประวัติส่วนตัว และประวัติการท างานของผูไ้ปดูงาน 

(๖)  ภูมลิ าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปดูงาน 

(๗)  ข้อมูลการไปดูงาน  

(๘)  ชื่อ และชื่อสกุลผูค้้ าประกัน 

(๙)  ลายมอืชื่อ  และชื่อ + ชื่อสกุลผูไ้ปดูงาน 

(๑๐)  ไม่ต้องกรอกข้อความ มหาวิทยาลัยจะกรอกชื่อและช่ือสกุลของรองอธิการบดีผู้ลงนามรับสัญญา 

(๑๑)  และ (๑๒) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ด้านการลาไปดูงาน 

(๑๓) ชื่อ และชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูไ้ปดูงาน 

(๑๔) ลายมอืชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ไปดูงาน 

ค ารับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรือหย่า ค าใดที่ไม่ใช้ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อ

ก ากับ 

หากกรอกข้อความผิด  ให้ขดีฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อก ากับ 

เอกสารประกอบการท าสัญญา  

๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผูไ้ปดูงานซึ่งผูไ้ปดูงานรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๒.  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานของผู้ไปดูงานซึ่งผูไ้ปดูงานรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๓.  อากรแสตมป์  ๑ บาท  จ านวน ๒ ดวง  ติดตน้ฉบับและคู่ฉบับสัญญาอย่างละ  ๑  ดวง 

ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้

เรยีบร้อย หากปรากฏว่ากรอกข้อความผิดพลาดหรอืขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน 

ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า 

 
 

 

 

 

 

 



 
การกรอกสัญญาค า้ประกันและเอกสารประกอบการทา้สญัญา 

---------------------- 

การกรอกสัญญา 

 (๑)  ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานด้าน          

การไปดูงาน กรอกเลขที่สัญญาเรียงตามล าดับการจัดท าสัญญาต่อไป) 

(๒)  ไม่ต้องกรอกข้อความ  แต่ใหผู้ค้้ าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงกากบาท 
(X)

 

(๓)  ชื่อ และชื่อสกุลผูไ้ปดูงาน 

(๔)  ชื่อสถานที่ที่ไปดูงาน 

(๕)  และ (๖) ไม่ต้องกรอกข้อความ  แต่ให้ผูค้้ าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงกากบาท 
(X)

       

(ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัด ผูไ้ด้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานด้านการไปดูงาน กรอกเลขที่และ    

วันท าสัญญาอนุญาตให้พนักงาน ไปดูงาน ใหถู้กต้องต่อไป) 

(๗)  ชื่อ และชื่อสกุลผูค้้ าประกัน 

(๘)  อายุ และประวัติการท างาน ของผู้ค้ าประกัน 

(๙)  ภูมลิ าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 

(๑๐)  ชื่อ และชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ าประกัน 

(๑๑)  ความสัมพันธ์กับผูไ้ปดูงาน เช่น บิดา มารดา พี่ น้อง  เป็นต้น 

(๑๒)  ลายมอืชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลผูค้้ าประกัน 

(๑๓)  ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ าประกัน 

(๑๔)  และ (๑๕) ลายมอืชื่อ และชื่อ+ชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ของตน้สังกัดที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงาน

ด้านการไปดูงาน 

ค ารับรองว่าไม่มคีู่สมรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรอืหย่า ค าใดที่ไม่ใช้ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อ 

ก ากับ 

หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อก ากับ 

เอกสารประกอบการท าสัญญา  

๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผูค้้ าประกันซึ่งผูค้้ าประกันรับรองวา่ถ่ายจากต้นฉบับจริง 

๒.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรประจ าตัวพนักงาน หรอืบัตร

พนักงาน รัฐวิสาหกิจของผู้ค้ าประกันซึ่งผูค้้ าประกันรับรองวา่ถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๓.  อากรแสตมป์ต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน  ๑๐  บาท  คู่ฉบับสัญญาค้ าประกัน  ๕  บาท 

ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้

เรยีบร้อย  หากปรากฏว่ากรอกข้อความผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน 

ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า 

 

 


