
 

หลักฐานการทําสัญญา 
 

 สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม จํานวน ๓ ชุด 

 สําเนา ทะเบียนบานผูทําสัญญา จํานวน ๓ ชุด 

 สําเนา บัตรขาราชการผูทําสัญญา จํานวน ๓ ชุด 
----------------------------------------------------------------- 

 สัญญาค้ําประกัน จํานวน ๓ ชุด (กรณีไปเกนิ ๑ เดือน***) 
 สําเนา ทะเบียนบานผูค้ําประกัน จํานวน ๓ ชุด 

 สําเนา บัตรประชาชนผูคํ้าประกัน จํานวน ๓ ชุด 

 แนบรายละเอียดการจายเงินเดือน เดือนสุดทายกอนลาศึกษา จํานวน ๑ ชดุ /พรอมลงลายมือชื่อกํากับดวย 

(สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซตของกองคลัง https://salary.dld.go.th/) 
หากเดือนสุดทายตรงกับวันเล่ือนขั้นเงนิเดอืน ขอใหแนบคําสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนดวย  

 แนบการคํานวณเงินค้ําประกันตามแบบคํานวณเงินค้ําประกัน จํานวน ๑ ชุด /พรอมลงลายมือชื่อกํากับดวย 

(http://legal.dld.go.th/web2012/contract/calcontract.xlsx) 

 บุคคลผูค้ําประกันตองเปนบิดาหรือมารดา หรือเปนพ่ีหรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูที่ เดินทาง 
ไปศึกษา ฝ กอบรม  (ตามข อ  ๑ ๐   แห งระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง ว าด วยก ารทํ าสัญ ญ าและการชดใช เงิน กรณี รับ ทุ น 

ลาศกึษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 

 
หมายเหตุ       

 สัญญาท่ีจัดทําใหใชวิธีการ “พิมพ” เทานั้น 

 กรอกสัญญากรุณาใช “ตัวเลขไทย” เทานั้น 

 “เอกสารแนบทุกฉบับ” ตองลงลายมือชื่อกํากับดวย 

 ระยะเวลาในสัญญาใหรวมวัน “เดินทางไป-กลับ” 

 สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ทําวิจัย ภายในประเทศ/ตางประเทศ 
“ผูใหสัญญา” ตองลงลายมือชื่อกํากับดวย 

 สัญญาค้ําประกัน “ผูค้ําประกัน” ตองลงลายมือชื่อกํากับดวย 

 ถาไมเกิน ๑ เดือน ไมตองจัดทําสัญญาค้ําประกัน (ตามมาตรา ๑๙๓/๕ แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

 กรณีตองจัดทําสัญญาค้ําประกัน เม่ือไดรับอนุญาต “เกิน ๓๐ วัน” 

 กรุณาพิมพสัญญา ๑ หนา/กระดาษ ๑ แผน 

 กรุณาลงลายมือชื่อลงในสัญญาตามตัวอยางดวย*** 
 

 

 



ตัวอย่างการกรอกสัญญา 
                                      สญัญาเลขท.ี........../................  

                        

สญัญาอนุญาตใหข้้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏบิัตกิารวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 

  สญัญาฉบบันีทาํขึน ณ......กรมปศสุตัว.์............ตาํบล/แขวง.......ทุ่งพญาไท.............................. 

อาํเภอ/เขต.........ราชเทวี...................จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร.........................เมือวนัที............................ 

เดือน............................พ.ศ.......................... ระหว่างกรม......ปศสุตัว.์.......กระทรวง........เกษตรและสหกรณ.์... 

โดย......................................................ตาํแหน่ง....................................................ซงึต่อไปในสญัญานีเรียกว่า 

“ผูร้บัสญัญา” ฝ่ายหนงึ กับ นาย/นาง/นางสาว.......สวุรรณ.์............................................................................... 

ชือสกลุ...........ทองเอก..............................เกิดเมือวันที......๒๑.........เดือน.........มกราคม.................................. 

พ.ศ. ...๒๕๒๕......... อาย.ุ.....๓๐..... ปี   รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืน.............สามญั................................. 

ระดบั.........ปฏิบตัิการ........... ขนั........๑๕,๓๖๐........บาท  ตาํแหน่ง.....นายสตัวแพทยป์ฏิบตัิการ...................... 

สงักัด.........สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาติ.........กอง.............-...............................กรม.......ปศสุตัว.์..................... 

กระทรวง........เกษตรและสหกรณ.์.................อยู่บา้นเลขที......๙๙/๙๙๙.............ซอย......ยติุธรรม..................... 

ถนน.......คชสาร.....................ตาํบล/แขวง.....ชา้งคลาน.....................อาํเภอ/เขต......เมอืง................................ 

จังหวดั......เชียงใหม.่...........................ซงึต่อไปในสญัญานีเรียกว่า “ผูใ้หส้ญัญา” อีกฝ่ายหนึง  

 

  โดยทีผูใ้หส้ญัญาเป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตจากผูร้บัสญัญาใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจยั ณ 

ต่างประเทศ  ดว้ยทนุประเภท.....................๑ (ข)..................................................... ตามระเบียบว่าดว้ยการให ้

ขา้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ตา่งประเทศ พ.ศ.2549 และทแีกไ้ขเพิมเติม 

 

  คู่สญัญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี 

  ขอ้ ๑   ผูร้บัสญัญาอนญุาตใหผู้ใ้หส้ญัญาไปศกึษา  ฝึกอบรม  ปฏบิัติการวิจยั ณ ต่างประเทศ  

ระดบั....-....... สาขาวิชา......หลกัสตูร GIS Techniques and collaborate on research activities......................

ณ ประเทศ...สาธารณรฐัฝรงัเศส....มีกาํหนด..๗ เดือน ..๑๑ วนั... นบัตงัแต่วนัที...๒๑... เดือน......มกราคม...........

พ.ศ. .....๒๕๖๒............... จนถึงวันที.......๓๑........เดือน........สิงหาคม.............. พ.ศ. ......๒๕๖๒.................  

  ในกรณีทีผูร้บัสญัญาอนญุาตใหผู้ใ้หส้ญัญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการ

วิจยั  ณ  ต่างประเทศ หลังจากครบกาํหนดการอนุญาตตามวรรคหนงึ  ผูใ้หส้ญัญาตกลงทีจะทาํสญัญากบัผูร้บั

สญัญาขนึใหม่  เพือใชค้รอบคลมุระยะเวลาทีไดร้บัอนมุตัิใหข้ยายเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบตัิการวิจยั     

ณ ต่างประเทศ   แต่หากไม่ไดมี้การจดัทาํสญัญาขนึใหม่ ไมว่่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  ใหถื้อว่าสญัญาฉบบันีมีผล    

ครอบคลมุระยะเวลาทีไดร้บัอนมุติัใหข้ยายดังกล่าวดว้ย 

           ขอ้ ๒... 

(เวน้วา่ง)  

(เวน้วา่ง)  (เวน้วา่ง)  

(เวน้ว่าง)  (เวน้วา่ง)  
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ขอ้ ๒  ในระหว่างเวลาทีผูใ้หส้ญัญาไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบตักิารวิจยั   ผูใ้ห ้

สญัญาจะตอ้งรกัษาวินยัและประพฤติปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคับของขา้ราชการหรือคาํสงัทางราชการของผูร้บั

สญัญาและของสถานศึกษาหรือสถาบนัทีผูใ้หส้ญัญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั ตลอดจนระเบียบว่าดว้ย

การใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแก้ไขเพิมเติมและกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ คาํสังอืน ๆ ทีเกียวกับขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและเกียวกับการจ่าย   

เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทงัที ไดอ้อกใชบ้งัคับอยู่แลว้ในวนัทาํสญัญานี และทีจะ

ออกใชบ้งัคบัต่อไปโดยเคร่งครดัและใหถื้อว่ากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และคาํสงัดังกล่าวนนั เป็นส่วนหนงึของ

สญัญาฉบบันี 

  ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั

และจะตังใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ เพือใหส้าํเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือ

ปฏิบติัการวิจยั โดยเรว็ 

  ข้อ ๓   ในกรณีทีผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีทีผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่า ผูใ้หส้ญัญาไม่อาจสาํเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสนิการปฏิบัติการวิจยั ไดภ้ายในระยะเวลา

ทีกาํหนดตามขอ้ ๑ หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผูใ้หส้ญัญาตอ้งยุติลงดว้ยประการใด ๆ หรือ    

ผูร้บัสญัญาไม่อนุญาตใหผู้ใ้หส้ัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาํเป็นตอ้ง

เรียกผูใ้หส้ญัญากลบัมาปฏิบัติงานในหนา้ทีราชการ  ผูร้บัสญัญามีสิทธิเพิกถอนการอนญุาตตามสญัญานีไดท้นัที

และมีสิทธิระงับซงึทนุและหรือเงินเดือน  รวมทงัเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงนิเพิมอืนใดและผูใ้หส้ญัญา

จะตอ้งปฏบิัติดังน ี

   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผูร้ ับสัญญาหรือผูบ้ังคับบัญชา     

ชนัตน้ของผูใ้หส้ญัญาทนัท ี

   ๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในกรมปศุสัตว ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   หรือกระทรวง 

ทบวง กรมอืน  ตามทผีูร้บัสญัญาและส่วนราชการอืนทเีกียวขอ้งเห็นสมควรทนัทีเป็นระยะเวลาเทา่กับระยะเวลาที

ใชศ้กึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ  

   ๓.๓ ในกรณีทีผูใ้หส้ัญญาเคยไดร้ับอนุญาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 

หรือมีพันธะผูกพนัทีจะตอ้งปฏิบตัิราชการชดใชต้ามสญัญาอืนและยังปฏิบติัราชการชดใชไ้ม่ครบระยะเวลาตาม

สญัญานนั การปฏิบติัราชการชดใชต้ามสญัญานีใหเ้รมิตน้นบัตงัแต่วันทปีฏิบตัิราชการชดใชค้รบกาํหนดเวลาตาม

สญัญาเดิมแลว้ 

   ความเสียหายใด ๆ อันเนืองมาจากการทีผูใ้หส้ัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ ๓.๑ , ๓.๒ และ 

๓.๓   ผูใ้หส้ญัญายินยอมรบัผิดชดใชท้งัสิน 

            ขอ้ ๔ ... 
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ขอ้ ๔   เมือผูใ้หส้ญัญาเสร็จหรือสาํเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏบิัตกิารวิจยั ทงันีไม่ว่าจะเสร็จ 

หรือสาํเร็จการศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจยัภายในระยะเวลาตามขอ้ ๑ หรือไม่  ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งกลบัมา 

ปฏิบติัราชการใน  กรมปศสุตัว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  หรือในกระทรวง ทบวง กรมอืน  ตามทีผูร้บัสญัญา

และส่วนราชการอืนทเีกียวขอ้งเห็นสมควรในทนัที เป็นระยะเวลาเทา่กับระยะเวลาทีใชใ้นการศึกษา ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

  ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาเคยไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม  ปฏบิตัิการวิจัยหรือมีพันธะผกูพนัที

จะตอ้งปฏบิัติราชการชดใชต้ามสญัญาอืนและยงัปฏิบตัริาชการชดใชไ้มค่รบระยะเวลาตามสญัญานนั การปฏิบตัิ

ราชการชดใชต้ามสญัญานีใหเ้ริมตน้นบัตงัแต่วนัทีปฏิบตัิราชการชดใชค้รบกาํหนดเวลาตามสญัญาเดิมแลว้ 

  ขอ้ ๕   ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาผิดสัญญาในขอ้ ๓.๒  หรือขอ้ ๔ หรือผูใ้หส้ัญญาไม่กลบัมาปฏิบัติ

ราชการไมว่่าดว้ยเหตุใด ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ทางราชการ 

   ๕.๑ กรณีผูใ้หส้ญัญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดว้ยทนุประเภท ๑ (ก) หรือ

ทุนประเภท ๑ (ค) ผู้ใหส้ัญญาจะตอ้งชดใชทุ้น เงินเดือน และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา 

ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั คืนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา นอกจากนี ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจาํนวนหนึงเท่าของ

จาํนวนทนุ เงนิเดือน และเงินทีทางราชการจ่ายชว่ยเหลือดงักลา่วใหเ้ป็นเบียปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 

   ๕.๒ กรณีผูใ้หส้ญัญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย ดว้ยทนุประเภท ๑ (ข) ผูใ้ห้

สัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินเดือน และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย 

คืนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา นอกจากนีผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจาํนวนหนงึเท่าของจาํนวนทนุ เงินเดือน และเงินที

ทางราชการจา่ยช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นเบียปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 

   ส ําหรับส่ วนทีเป็นเงินทุนที ได้รับ ให้ชดใช้เป็ นเบียป รับรายเดือนตามจํานวนที

กระทรวงการคลงัและสาํนกังานความร่วมมือเพือการพฒันาระหว่างประเทศกาํหนดขนึ โดยใชฐ้านอตัราค่าใชจ้่าย

ทีสาํนกังาน ก.พ.กาํหนดสาํหรบัผูไ้ปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ ์

   ๕.๓ กรณีผู้ใหส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดว้ยทุนประเภท ๒ ผู้ให้

สัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินเดือน และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

คืนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา นอกจากนีผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจาํนวนหนึงเท่าของจาํนวนเงินเดือน และเงินทีทาง

ราชการจา่ยชว่ยเหลือดงักลา่วใหเ้ป็นเบียปรบัแก่ทางราชการอีกดว้ย 

  ในกรณีทีผู้ให้สัญญากลับเขา้ปฏิบัติราชการบา้งแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในขอ้ ๓.๒ หรือ    

ขอ้ ๔ เงินทีจะชดใชค้ืนและเบียปรับตามวรรคหนงึข้างตน้จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาทีผูใ้หส้ัญญากลับเขา้

ปฏิบติัราชการ 

   

ขอ้ ๖... 
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ขอ้ ๖   เงินทีจะชดใชค้ืนและเงินเบียปรบัตามข้อ ๕ ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา

จนครบถว้นภายในกาํหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วนั  นบัแต่วนัทไีดร้บัแจง้จากผูร้บัสญัญา  หากผูใ้หส้ญัญาไม่

ชาํระภายในกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวหรือชาํระไม่ครบถว้น ทงันี จะโดยความยินยอมของผูร้บัสัญญาหรือไม่ก็

ตาม  ผูใ้หส้ญัญาจะต้องชาํระดอกเบียผิดนัดในอัตรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี ของจาํนวนเงินทียังมิได้ชาํระนับแต่วัน 

ครบกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกว่าจะชาํระครบถว้น 

  ขอ้ ๗  ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาไม่สามารถกลบัเขา้ปฏิบัติราชการหรือกลบัเขา้ปฏิบัติราชการไม่ครบ

กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ ๓.๒ หรือขอ้ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายรุาชการ ผูใ้หส้ญัญาไม่ตอ้งรบัผิด

ตามความในขอ้ ๕ วรรคหนงึ หรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี 

  ในระหว่างระยะเวลาทผีูใ้หส้ญัญาไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจยัหรือใน

ระหว่างระยะเวลาทีผูใ้หส้ญัญากลับเขา้ปฏิบัติราชการตามขอ้ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผูใ้หส้ญัญาประพฤติผิดวินัย

อย่างรา้ยแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใช้เงินและเบียปรบัใหแ้ก่ผูร้บั

สัญญ าเป็นจํานวน เง ิน ทังห มดห รือลด ลงตามส ่วนเช ่น เด ียวก ับ ขอ้  ๕  ทังนี  เว น้ แต ่ผู ้ร ับส ัญ ญ าและ

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตผุลอนัสมควรทีผูใ้หส้ญัญาไม่ตอ้งรบัผิดเพราะถกูทางราชการไล่ออกหรือ

ปลดออก 

  ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาไม่สามารถกลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือกลบัเขา้ปฏิบตัิราชการไม่ครบกาํหนด

ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒  หรือข้อ ๔ เพราะถูกสงัให้ออกจากราชการหรือลาออกเนืองจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ       

เป็นคนไรค้วามสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ  ผูใ้หส้ญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามความใน

ขอ้ ๕ วรรคหนึง  หรือวรรคสองแลว้แต่กรณี แต่ทงันีถ้าผูใ้หส้ัญญาไปทาํงานอืนในระหว่างระยะเวลา ๒ (สอง) ปี  

นบัแต่วันทีผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งกลบัเขา้ปฏิบตัิราชการหรือวนัทีผูใ้หส้ญัญาไดอ้อกจากราชการหรือลาออกดว้ยเหตุ

ดงักล่าวขา้งตน้  ผูใ้หส้ญัญายงัคงตอ้งรบัผิดชดใชเ้งินและเบียปรบัตามขอ้ ๕ วรรคหนึง  หรือวรรคสองแลว้แต่กรณี 

  ขอ้ ๘  ในกรณีทีผู้ใหส้ัญญามีพันธะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี  ผูใ้หส้ัญญา

ยอมใหผู้ร้บัสญัญาหกัเงินบาํเหน็จบาํนาญ  และ/หรือเงินอืนใดทีผูใ้หส้ญัญาจะพึงไดร้บัจากทางราชการเพือชดใช้

เงินทีผูใ้หส้ญัญาตอ้งรบัผิดชอบตามสัญญานีได ้  ทงันี  หากครบกาํหนดระยะเวลาชาํระหนีตามทีระบุไวใ้นขอ้ ๖ 

แลว้  แต่ทางราชการยังมิไดส้งัจ่ายเงินบาํเหน็จ บาํนาญและ/หรือเงินอืนใดดังกล่าวใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญา  ผูใ้หส้ญัญา

จะตอ้งรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบียผิดนัดทีเกิดขึนในอัตรารอ้ยละ ๗.๕  ต่อปีจนกว่าจะถึงวันทีทางราชการ  

เบิกหกัส่งเงินดงักล่าวชดใชห้นี 

  ขอ้ ๙  ในวนัทาํสญัญานี  ผูใ้หส้ญัญาไดจ้ดัให.้.......นายพรชยั ทองเอก................................. 

ทาํสญัญาคาํประกันการปฏิบติัและความรบัผิดตามสญัญานีของผูใ้หส้ญัญาดว้ยแลว้ 

  ในกรณีผูค้าํประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาํสงัใหพิ้ทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือมีคาํพพิากษา

ให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลียนผู้ค ําประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี               

ผูค้าํประกนัรายใหม่มาทาํสญัญาคาํประกันแทนภายในกาํหนด ๓๐ (สามสิบ) วนั  นบัแตว่นัทีผูค้าํประกันเดิมถงึ 

แก่ความตาย... 
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แก่ความตายหรือถูกศาลมีคาํสงัพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือมีคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  หรือวนัทีผูใ้หส้ญัญาไดร้บั 

แจง้จากผูร้ับสัญญาใหเ้ปลียนผูค้าํประกันแลว้แต่กรณี  ถา้ผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถจัดใหมี้ผูค้าํประกันรายใหม่มา 

ทาํสัญญาคาํประกันแทนภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว  ผูร้บัสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสญัญานีได ้

เว้นแต่ผู้รับสัญญาตังคณะกรรมการขึนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ใหส้ัญญาเป็นผูมี้ศักยภาพสูงยิงในการศึกษา 

จะอนมุตัิใหผู้ใ้หส้ญัญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัโดยไมมี่ผูค้าํประกันก็ได ้

  สญัญานีทาํขนึสองฉบบั  มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกัน  คู่สญัญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญา

นีโดยละเอียดตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและคู่สญัญาตา่งยึดถือไวฝ่้ายละฉบบั 

 

      ลงชือ...........................................................ผูใ้หส้ญัญา 

              (............นายสวุรรณ ์ทองเอก................) 

      ลงชือ...........................................................ผูร้บัสญัญา 

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

      ลงชือ...........................................................พยาน 

กรุณาใหพ้ยานลงลายมอืชอืด้วย                  (.........นางสาวดวงกมล สขุเจริญ...........) 

      ลงชือ...........................................................พยาน 

              (..........นายประยงค ์ขาํพล....................) 

 

  ขา้พเจา้.............................................................คู่สมรสของ................................................ 

...................................ยินยอมให.้................................................................. ทาํสญัญาฉบบันีได ้

 

      ลงชือ.........................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

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

      ลงชือ.........................................................พยาน 

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

      ลงชือ.........................................................พยาน 

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

 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หยา่)  ในขณะทีทาํสญัญาน ี

 

      ลงชือ.........................................................ผูใ้หส้ญัญา 

              (............นายสวุรรณ ์ทองเอก................) 



สัญญาคาํประกนั 

(สญัญาอนญุาตใหข้า้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ) 

สญัญาเลขท.ี........./………… 

ทาํที.......................................... 

วนัที .................. เดือน ..................พ.ศ. ............  

ตามที..........................................................ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ให้สัญ ญา” 

ไดร้บัอนญุาตจาก....................................................................ซงึต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผูร้ับสัญญา"ใหไ้ป

ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบั ติการวิจัย ณ  ประเทศ..........................ตามสัญ ญาเลขที ............................... 

ลงวันที ...................................ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญ า ซึงต่อไปในสัญ ญ านี เรียกว่า 

“สญัญาอนญุาต” นนั 

ข้า พ เจ้า .............................................................................อ า ยุ  ...............................ปี 

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

อยู่บ้านเลขที ................................... ซอย................................ถนน...................................................... 

ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต.......................................จังหวดั................................... 

ดังปรากฏตามสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ แนบทา้ยสัญญานี ซึงต่อไปใน

สญัญานี เรียกว่า “ผูค้าํประกนั” ตกลงทาํสญัญาคาํประกันใหไ้วแ้ก่ผูร้บัสญัญา ดงัมีขอ้ความต่อไปนี 

ข้อ ๑ ผู้ค ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าคําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ 

ถา้ผูใ้หส้ญัญาปฏิบัติผิดสญัญาอนญุาตไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนงึดว้ยประการใดๆ และตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ผูร้บัสญัญาผู้

ค ําป ระกันยินยอมชําระหนี ไม่ เกินก ว่าจํานวน เงิน ทีผู้ให้สัญ ญ าต้องรับ ผิดต ามข้อผูกพันที ระบุ ไว้ใน 

สัญญาอนุญาตดังกล่าวนันให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินคาํประกันจาํนวน....................................บาท

(...............................................................................................) และผูค้าํประกันจะรบัผิดตามสัญญานีจนกว่า

จะมีการ ชาํระหนีพรอ้มดอกเบียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจาํนวน ทังนี เว้นแต่หากเป็นกรณีตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี ก็ถือปฏิบัติตามที

บทบญัญัติ ดงักลา่วกาํหนดแลว้แตก่รณี 

ผู้ร ับสัญ ญ าจะเรียกให้ผู้ค ําประกันชําระหนีก่อนทีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของ 

ผูใ้หส้ญัญาจะไปถึงผูค้าํประกนัมิได ้แต่ไม่ตดัสิทธิผูค้าํประกันทีจะชาํระหนีเมือหนีถึงกาํหนดชาํระ 

ในกรณีทผีูใ้หส้ญัญาไดร้บัอนญุาตจากผูร้บัสญัญาใหข้ยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจยั 

ต่อดว้ยทุนหรือเงินอืนใดก็ตาม แมก้ารขยายเวลาต่อนันจะเป็นการเปลียนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือ

สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้คาํประกันทราบแลว้ ให้ถือว่าผู้คําประกันตกลงรับเป็น 

ผูค้าํประกันผูใ้หส้ญัญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาทีผูใ้หส้ญัญาไดข้ยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยัต่อ 

ดงักล่าวดว้ย แต่ไมเ่กินระยะเวลาในการก่อหนีคาํประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น ขอ้ ๕ ของสญัญาคาํประกันนี 

ขอ้ ๒... 

 กรมปศสุตัว์ 

นายสวุรรณ ์ทองเอก 

โรงเรียนเชียงใหม่วิทยาคม 

สาธารณรฐัฝรงัเศส 

นายพรชยั  ทองเอก ๕๐ 

รบัราชการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

กรมปศุสตัว ์

๙๙/๙๙๙   ยตุิธรรม   คชสาร 

ชา้งคลาน    เมือง    เชียงใหม่ 

                    ๒๒๕,๙๔๐.๖๔ 

สองแสนสองหมืนหา้พนัเกา้รอ้ยสีสิบบาทหกสบิสีสตางค ์

(เวน้วา่ง)  (เวน้วา่ง)

 

(เวน้วา่ง)  

(เวน้วา่ง)  

(เวน้วา่ง)  



-๒- 

ขอ้ ๒ ในกรณีทีผูร้ ับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจาํนวนเงินในการชาํระหนีตามสัญญา อนุญาต

ใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญาโดยไดแ้จง้ใหผู้ค้าํประกันทราบและผูค้าํประกันไดต้กลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวน

เงิ น ในการชํ าระห นี นั น  ให้ ถื อว่ า  ผู้ ค ํ าป ระกั น ต กลงมิ ให้ ถื อ เอาการผ่ อน เวลาห รื อ ผ่ อน จํานวน เงิ น 

ในการชําระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของผู้คาํประกันและจะรับผิดในฐานะผู้คําประกัน 

ตามสญัญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการชาํระหนีพรอ้มดอกเบียและค่าเสียหาย (ถา้ม)ี ครบเต็มจาํนวน 

ข้อ ๓ ผู้ค ําประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึงเป็นกรรมสิทธิของผู้ค ําประกัน และปลอดจากภาระ 

ผกูพนัใดๆ อนัทาํใหท้รพัยส์ินนนัเสือมค่าเพือเป็นหลกัฐานในการคาํประกนัไวต้่อผูร้บัสญัญาดงันี 

ทดีนิ  

(๑) โฉนดเลขที  ........................................หน้าสํารวจ..................................................

ระวาง……………………………….…..เนือที.....................ไร่........................งาน............................วาอยู่ที

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

ประมาณ...........................................บาท 

(๒) โฉนดเลขที ........................................หน้าสํารวจ..................................................

ระวาง……………………………….…..เนือที.....................ไร่........................งาน............................วาอยู่ที

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

ประมาณ...........................................บาท 

(๓ ) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

หลักทรัพยอ์นื 

๑ )......................................... ..... ..ร า ค า ป ระ ม า ณ ……………………………..บ า ท

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

๒ )................ ..... ..... ......................ร า ค า ป ร ะ ม า ณ ……………………………..บ า ท

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

ขอ้ ๔ ผูค้าํประกันสญัญาว่าจะไม่จาํหน่าย โอน ก่อหนีสิน หรือภาระผกูพันใดๆ ในทรพัยส์นิ ของผู้

คาํประกันตามทีระบุไวใ้นขอ้ ๓ ตลอดระยะเวลาทีสญัญาคาํประกันฉบับนียงัคงมีผลผูกพนัผูค้าํประกันอยู่ เวน้แต่

จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูร้บัสญัญาก่อน 

ข้อ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนีคาํประกัน เริมตังแต่วันทีผู้ให้สัญญาทาํสัญญาอนุญาตให้ไป 

ศึกษา / ฝึกอบรม / ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันที...............เดือน..............................พ.ศ. ............................. 

และผูค้าํประกันจะไม่เพิกถอนการคาํประกนัภายในระยะเวลาทกีาํหนด 

 

ผูค้าํประกัน... 

๓๑                    สิงหาคม                         ๒๕๖๒ 



-๓- 

 

ผูค้าํประกันไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบันีดีแลว้ จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

ต่อหนา้พยาน 

ลงชือ......................................................ผูค้าํประกนั 

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

ลงชือ........................................................พยาน 

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

ลงชือ........................................................พยาน 

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

หมายเหตุ การแสดงหลกัทรพัยต์ามขอ้ ๓ และสญัญาตามขอ้ ๔ ใชเ้ฉพาะกรณีผูค้าํประกนัเป็นบุคคลภายนอก 

 

 

นายพรชยั  ทองเอก 

นางสาวดวงกมล สขุเจริญ 

นายประยงค ์ขาํพล 

กรุณาใหพ้ยานลงลายมอืชอืด้วย
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