
 

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 บัตรประชาชนผูค้ําประกัน จํานวน ๓ ชุด 

 แนบรายละเอียดการจายเงินเดือน เดือนสุดทายกอนลาศึกษา จํานวน ๑ ชุด /พรอมลงลายมือชื่อกํากับดวย 

(สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซตของกองคลัง https://salary.dld.go.th/) 
หากเดือนสุดทายตรงกับวนัเลื่อนขั้นเงนิเดือน ขอใหแนบคาํสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนดวย  

 แนบการคํานวณเงินค้ําประกันตามแบบคํานวณเงินค้ําประกัน จํานวน ๑ ชุด /พรอมลงลายมือชื่อกํากับดวย 

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

 บุคคลผูค้ําประกันตองเปนบิดาหรือมารดา หรือเปนพ่ีหรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูที่เดินทาง 
ไปศึ กษา ฝ กอบรม (ตามข อ  ๑๐  แห งระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง ว าด วยการทํ าสัญญาและการชดใช เงินกรณี รับทุ 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 “ผูคํ้าประกัน” ตองลงลายมือชื่อกํากับดวย 

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

 กรณีตองจัดทําสัญญาค้ําประกัน เม่ือไดรับอนุญาต “เกิน ๓๐ วัน” 

 กรุณาพิมพสัญญา ๑ หนา/กระดาษ ๑ แผน 

 กรุณาลงลายมือชื่อลงในสัญญาตามตัวอยางดวย*** 
 

 
 
 
 



ตัวอย่าง 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

 

                                 สญัญาเลขที......................  

 

  สญัญาฉบบันีทาํขนึ ณ...........กรมปศสุตัว.์............ตาํบล/แขวง............ทุ่งพญาไท..................  

อาํเภอ / เขต....ราชเทวี.....จงัหวดั...กรุงเทพมหานคร......เมือวนัที............ เดือน......................พ.ศ. ................ 

ระหว่าง กรม...กรมปศุสตัว.์...... กระทรวง......เกษตรและสหกรณ.์........ โดย.................................................... 

ซงึต่อไปนีในสญัญานีเรียกว่า “ผูร้บัสญัญา” ฝ่ายหนงึ กบั นาย นาง นางสาว.....สวุรรณ.์..................................

ชือสกุล.......ทองเอก................ เกิดเมอืวนัที........๒๑.........เดือน......มกราคม....................พ.ศ. ....๒๕๒๕......... 

อาย.ุ.๓๐.....ปี รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน.....สามญั......ระดับ....ปฏิบตัิการ.........ขนั.....๑๕,๓๖๐.....บาท

ตาํแหน่ง.....นายสตัวแพทยป์ฏิบตัิการ...........สงักดั.......สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาติ.......กอง.........-................

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

ถนน.......คชสาร........ตาํบล / แขวง.......ชา้งคลาน.......อาํเภอ / เขต.......เมือง..............จงัหวัด.....เชียงใหม่.......

ซงึต่อไปนีในสญัญานีเรียกว่า ”ผูใ้หส้ญัญา” อีกฝ่ายหนงึ 

  โดยทีผูใ้หส้ญัญาเป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตจากผูร้บัสญัญาใหไ้ปศกึษาเพมิเติมในประเทศ                    

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศกึษาเพิมเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศ ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.ที นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

  คู่สญัญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปนี 

  ขอ้ ๑ ผูร้บัสญัญาอนญุาตใหผู้ใ้หส้ญัญาไปศกึษาเพิมเติมในประเทศภาคปกติ 

ระดบั....ปริญญาโท....สาขาวิชา....อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น....ที..มหาวิทยาลยัมหิดล.......มีกาํหนด..๗.. เดือน.....

นบัแต่วนัที...๒๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ..๒๕๖๒...จนถึงวนัที...๒๐...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ. .๒๕๖๒.............  

  ขอ้ ๒ ในระหว่างเวลาทีผูใ้หส้ญัญาไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษาเพิมเติม ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งรกัษา

วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสังทางราชการของผู้รับสัญ ญา                        

และของสถานศึกษาทีผูใ้หส้ญัญาศึกษา ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามัญ   

ไปศึกษาเพิมเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในประเทศ ตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ.ที นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว 

๒๒ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ และกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั คาํสังอืน ๆ ทีเกียวกับขา้ราชการ ไปศึกษา

และเกียวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทงัทีไดอ้อกใชบ้งัคบัอยู่แลว้ในวนัทาํสญัญานี และทีจะออกใช้

บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังดังกล่าวนัน เป็นส่วนหนึง           

ของสญัญาฉบบัน ี

  ผูส้ญัญาจะตอ้งไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตงัใจศกึษาเล่าเรียนดว้ย

ความวริยิะอตุสาหะเพอืใหส้าํเร็จการศกึษาโดยเร็ว 

/ ในกรณี... 

(เวน้ว่าง)  

(เวน้ว่าง)  (เวน้ว่าง)  (เวน้ว่าง)  



-๒- 

 

  ในกรณีทผีูใ้หส้ญัญามีกิจธุระจาํเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณีอืนใดทีผูใ้หส้ญัญาไม่อาจไปศึกษา

ตามปกติได ้ผู้ใหส้ัญญาจะต้องยืนใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีทีลาเกินกว่า ๑๕ (สิบหา้) วันผูใ้หส้ัญญา

จะตอ้งยืนใบลาต่อผูร้บัสญัญาตามระเบียบว่าดว้ยการลาของทางราชการดว้ย 

  ผู้ให้สัญ ญ าจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิ ได้รับ            

ความเห็นชอบจากผู้รับสัญญาก่อน  และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน                     

ตามแบบรายงานและตามระยะเวลาทีผูร้บัสญัญา หรือทางราชการกาํหนด 

  ข้อ ๓ ในกรณีทีผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีทีผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่าผู้ใหส้ัญญาไม่อาจจบการศึกษาไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดหรือการศึกษาของผู้ใหส้ัญญา     

ต้องยุติลงดว้ยประการใด ๆ หรือผู้ร ับสัญญาไม่อนุญาตใหผู้้ใหส้ัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ      

จาํเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าทีราชการ ผู้ร ับสัญญามีสิทธิเพิกถอน การอนุญาต                

ตามสญัญานีไดท้นัที และมีสิทธิระงับซงึทนุและหรือเงินเดือนรวมทงัเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิม

อืนใด และผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งปฏิบติัดงันี 

  ๓.๑ รายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบตัิราชการเป็นหนงัสือต่อผูร้บัสญัญาหรือผูบ้งัคับบญัชาชนัตน้ของ

ผูใ้หส้ญัญาทนัที 

  ๓.๒ เขา้ปฏิบัติราชการในกรมปศุสตัว ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หรือกระทรวงทบวงกรม

อืนตามทีทางราชการเหน็สมควรทนัทีเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาทีใชใ้นการศกึษา 

  ๓.๓ ในกรณีทีผูใ้หส้ัญญาเคยไดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาเพิมเติมและยังปฏิบัติราชการไม่ครบ

ระยะเวลาตามสัญญา ผูใ้หส้ญัญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาทียังขาดอยู่ตามสญัญาเดิมต่อกับ

ระยะเวลาทีตอ้งปฏิบติัราชการตามสญัญานีดว้ย 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนืองมาจากการทีผู้ใหส้ัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓     

ผูใ้หส้ญัญายินยอมรบัผิดชดใชท้งัสิน 

  ขอ้ ๔ เมือผูใ้หส้ญัญาเสร็จหรือสาํเร็จการศึกษา ทงันีไม่ว่าจะเสร็จหรือสาํเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามข้อ ๑ หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตร           

และสหกรณ ์.หรือในกระทรวงทบวงกรมอืนตามทีทางราชการเห็นสมควรในทนัทีเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าระยะเวลา

ทีใชใ้นการศกึษา 

  ขอ้ ๕ ในกรณีทีผูใ้หส้ัญญาผิดสญัญาในขอ้ ๓.๒ หรือ ขอ้ ๔ หรือผูใ้หส้ัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการไม่ว่าดว้ยเหตใุด ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชเ้งินเดือน เงินทนุทีไดร้บัระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใด ๆ ที

ทางราชการจ่ายใหผู้ใ้หส้ญัญาในระหว่างศึกษาคืนใหแ้ก่ผูร้บัสญัญา นอกจากนีผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งจ่ายเงินเป็น

เบียปรบัใหแ้ก่ผูร้บัสญัญาอีกหนงึเท่าของเงินทผีูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชคื้นดงักลา่ว 

 

ในกรณี... 

 



-๓- 

 

  ในกรณีทีผูใ้หส้ัญญากลบัเขา้ปฏิบัติราชการบา้งแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในขอ้ ๓.๒ หรือ 

ข้อ ๔ เงินทีจะชดใช้คืนและเบียปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาทีให้สัญญากลับเข้า       

ปฏิบตัิราชการ   

ข้อ ๖ เงินทีจะชดใช้คืนและเงินเบียปรับตามสัญ ญานี  ผู้ให้สัญ ญาจะต้องชําระให้แ ก่                   

ผู้ร ับสัญญ าจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้แจ้งจากผู้รับสัญ ญา                         

หากผูใ้หส้ญัญาไม่ชาํระภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาํระไม่ครบถ้วน ทงันีจะโดยความยินยอมของ 

ผูร้บัสญัญาหรือไม่ก็ตาม ผูใ้ห ้   สัญญาจะตอ้งชาํระดอกเบียในอัตรารอ้ยละ ๗.๕ ต่อปี ของจาํนวนเงินทียงัมิได้

ชาํระนบัแตว่นัครบกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วจนกว่าจะชาํระครบถว้น 

  ข้อ ๗ ในกรณีทีผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ                  

ไม่ครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้ ๓ หรือ ขอ้ ๔ เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีทผีูใ้ห ้      

สญัญาถกูสงัใหอ้อกจากราชการหรือลาออกเนืองจากเจ็บป่วย ทพุพลภาพ เป็นคนไรค้วามสามารถเป็นบุคคล

วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕ วรรค ๑ หรือ วรรค๒    

แลว้แต่กรณี แต่ทังนี ถา้ผูใ้หส้ญัญาไปทาํงานอืนในระหว่างระยะเวลา........๗.......(.....เจ็ด.....)....เดือน  นบัแต่

วันทีผูใ้หส้ัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันทีผูใ้หส้ญัญาไดอ้อกจากราชการหรือลาออกดว้ยเหตุ

ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญ ญ ายังคงต้องรับ ผิดชดใช้เงินและเบียปรับ  ตามข้อ ๕ วรรค ๑ หรือ วรรค ๒                

แลว้แต่กรณี เวน้แต่ ผูร้บัสญัญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตอุนัควรใหผู้ใ้หส้ญัญาพน้ความรบัผิด 

  ในระหว่างระยะเวลาทีผูใ้หส้ัญญาไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษาเพิมเติมหรือในระหว่างระยะเวลา         

ทีผูใ้หส้ญัญากลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามขอ้ ๓ หรือ ๔ ถา้ผูใ้หส้ญัญาประพฤติผิดวินยัอย่างรา้ยแรงจนถูกลงโทษ

ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใ้หส้ัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบียปรบัใหแ้ก่ผูร้ับสัญญาเป็นจาํนวนเงิน

ทงัหมดหรือลดลงตามสว่นเช่นเดียวกับสญัญาขอ้ ๕ 

  ข้อ ๘ ในกรณีทีผูใ้ห้สญัญามีพันธะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่ผู้รบัสัญญาตามสัญญานี ผูใ้หส้ัญญา

ยอมให้ผู้ร ับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ / หรือเงินอืนใดทีผู้ให ้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ                 

เพือชดใชเ้งินทีผูใ้หส้ญัญาตอ้งรบัผิดชอบตามสญัญานีได ้

  ข้อ ๙ ในวันทาํสัญญานี ผู้ใหส้ัญญาได้จัดให้............นายพรชัย  ทองเอก........................      

ทาํสญัญาคาํประกันการปฏบิตัิและความรบัผิดตามสญัญานีของผูใ้หส้ญัญาดว้ยแลว้ 

  ในกรณี ผู้ค ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ                 

มีคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรใหผู้ใ้ห้สญัญาเปลียนผู้คาํประกัน ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้ง    

จดัใหมี้ผูค้าํประกันรายใหม่มาทาํสญัญาคาํประกนัแทน ภายในกาํหนด ๓๐ (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัทีผูค้าํประกัน

เดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคําสังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาํพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที           

ผูใ้หส้ญัญาไดร้บัแจง้จากผูร้บัสญัญาใหเ้ปลียนผูค้าํประกันแลว้แต่กรณี ถา้ผูใ้หส้ญัญาไม่สามารถจดัใหมี้           

 

/ผูค้าํประกัน... 



-๔- 

 

ผูค้าํประกันรายใหม่มาทาํสญัญาคาํประกันแทนภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว ผูร้บัสัญญามีสิทธิมีสิทธิเพิกถอน

การอนุญาตตามสัญญานีได้ เว้นแต่ผู้ร ับสัญญาตังคณะกรรมการขึนตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญา                      

เป็นผูมี้ศกัยภาพสงูยิงในการศึกษาจะอนมุตัิใหผู้ใ้หส้ญัญาศึกษาต่อโดยไมมี่ผูค้าํประกันก็ได ้

  หนังสือสัญญานีทาํขึนไว้ ๒ (สอง) ฉบับ มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน ผู้ใหส้ัญญาไดอ้่านเขา้ใจ

ขอ้ความในสัญญานีโดยละเอียดตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคัญต่อหนา้พยานคู่สญัญาต่างยึดถือไว้

ฝ่ายละฉบบั 

 

ลงชือ..................................................................ผูใ้หส้ัญญา 

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

   

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

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

 

      

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

(.........นางสาวดวงฤทยั สขุเจริญ........) 

 

กรุณาใหพ้ยานลงลายมือชอืด้วย 

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

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

 

 

  ขา้พเจา้.............................................................คู่สมรสหรือผูป้กครองของ............................

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

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

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

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

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

      

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

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

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด) / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะทีทาํสญัญานี 

 

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

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



สัญญาคาํประกนั 

(สญัญาอนญุาตใหข้า้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตักิารวิจยั ณ ต่างประเทศ) 

สญัญาเลขท.ี........./………… 

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

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

ตามที..........................................................ซึงต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 

ไดร้บัอนญุาตจาก....................................................................ซงึต่อไปในสญัญานีเรียกว่า “ผูร้บัสญัญา"ใหไ้ป

ศึกษา เพิมเติม/ฝึกอบรมที...................................................................ตามสญัญาเลขที ..............................

ลงวันที ...................................ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา ซึงต่อไปในสัญ ญ านีเรียกว่า 

“สญัญาอนญุาต” นนั 

ข้าพ เจ้า .............................................................................อา ยุ  ...............................ปี 

อาชีพ................................. ตําแหน่ง......................................................สังกัด.................................. 

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

ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวัด................................... 

ดังปรากฏตามสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจาํตัวเจา้หนา้ทีของรัฐ แนบทา้ยสัญญานี ซงึต่อไปใน

สญัญานี เรียกว่า “ผูค้าํประกนั” ตกลงทาํสญัญาคาํประกันใหไ้วแ้ก่ผูร้บัสญัญา ดงัมีขอ้ความต่อไปนี 

ข้อ ๑ ผู้คาํประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าคําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ 

ถา้ผูใ้หส้ญัญาปฏิบัติผิดสญัญาอนญุาตไม่ว่าขอ้ใดขอ้หนงึดว้ยประการใดๆ และตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่ผูร้บัสญัญาผู้

ค ําประกันยินยอมชําระหนีไม่เกินกว่าจํานวนเงินทีผู้ให้สัญ ญ าต้องรับ ผิดตามข้อผูกพัน ทีระบุ ไว้ใน 

สัญญาอนุญาตดังกล่าวนันใหแ้ก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินคาํประกันจาํนวน....................................บาท

(...................................................................................) และผูค้าํประกันจะรบัผิดตามสัญญานีจนกว่าจะมี

การ ชาํระหนีพรอ้มดอกเบียและค่าเสียหาย (ถา้หากมี) ครบเต็มจาํนวน ทงันี เวน้แต่หากเป็นกรณีตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี ก็ถือปฏิบัติตามทีบทบัญญัติ 

ดงักล่าวกาํหนดแลว้แตก่รณี 

ผู้ร ับสัญญ าจะเรียกให้ผู้ค ําประกันชําระหนีก่อนทีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของ 

ผูใ้หส้ญัญาจะไปถึงผูค้าํประกนัมิได ้แตไ่มต่ดัสิทธิผูค้าํประกันทีจะชาํระหนีเมือหนีถึงกาํหนดชาํระ 

ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาไดร้บัอนุญาตจากผูร้บัสญัญาใหข้ยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิการวิจัย

ต่อดว้ยทนุหรือเงินอืนใดก็ตาม แมก้ารขยายเวลาต่อนนัจะเป็นการเปลียนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือ

สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้คาํประกันทราบแลว้ ให้ถือว่าผูค้าํประกันตกลงรับเป็น 

ผูค้าํประกันผูใ้หส้ญัญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาทผีูใ้หส้ญัญาไดข้ยายเวลาอยู่ศกึษา ฝึกอบรมหรือปฏิบตัิการวิจยัต่อ 

ดงักล่าวดว้ย แต่ไมเ่กินระยะเวลาในการก่อหนีคาํประกนัตามทีกาํหนดไวใ้น ขอ้ ๕ ของสญัญาคาํประกันน ี

ขอ้ ๒... 

 กรมปศสุตัว์ 

นายสวุรรณ ์ทองเอก 

โรงเรียนเชียงใหมว่ิทยาคม 

คณะเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหดิล 

นายพรชยั  ทองเอก ๕๐ 

รบัราชการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

กรมปศุสตัว ์

๙๙/๙๙๙   ยตุิธรรม   คชสาร 

ชา้งคลาน    เมือง   เชียงใหม่ 

         ๒๑๕,๐๔๐ 

สองแสนหนึงหมืนหา้พนัสีสิบบาทถว้น 

(เวน้ว่าง)  (เวน้ว่าง)  (เวน้ว่าง)  

(เวน้ว่าง)  

(เวน้ว่าง)  



-๒- 

ขอ้ ๒ ในกรณีทีผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจาํนวนเงินในการชาํระหนีตามสัญญา อนุญาต

ใหแ้ก่ผูใ้หส้ญัญาโดยไดแ้จง้ใหผู้ค้าํประกันทราบและผูค้าํประกนัไดต้กลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวน

เงิ นในการชํ าระหนี นั น  ให้ ถื อ ว่ า ผู้ คํ าป ระกั นตกลงมิ ให้ ถื อ เอาการผ่ อนเวลาห รือผ่ อนจํานวนเงิ น 

ในการชําระหนีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลืองความรับผิดของผู้คาํประกันและจะรับผิดในฐานะผู้คําประกัน 

ตามสญัญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการชาํระหนีพรอ้มดอกเบียและค่าเสียหาย (ถา้มี) ครบเต็มจาํนวน 

ข้อ ๓ ผู้ค ําประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึงเป็นกรรมสิทธิของผู้ค ําประกัน และปลอดจากภาระ 

ผกูพนัใดๆ อนัทาํใหท้รพัยสิ์นนนัเสือมค่าเพือเป็นหลกัฐานในการคาํประกนัไวต้อ่ผูร้บัสญัญาดงันี 

ทดีิน  

(๑) โฉนดเลขที ........................................หน้าสาํรวจ..................................................

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

ตาํบล/แขวง.........................อ ําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด.....................................ราคา

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

(๒) โฉนดเลขที ........................................หน้าสาํรวจ..................................................

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

ตาํบล/แขวง.........................อ ําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด.....................................ราคา

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

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

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

หลักทรัพยอ์นื 

๑ )................................................รา ค าป ระม า ณ ……………………………..บ า ท

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

๒ ).......................... ......................รา ค า ป ระม า ณ ……………………………..บ า ท

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

ขอ้ ๔ ผูค้าํประกันสญัญาว่าจะไม่จาํหน่าย โอน ก่อหนีสนิ หรือภาระผกูพันใดๆ ในทรพัยส์นิ ของ

ผูค้าํประกันตามทีระบุไวใ้นขอ้ ๓ ตลอดระยะเวลาทีสญัญาคาํประกนัฉบบันียงัคงมีผลผกูพนัผูค้าํประกันอยู่ เวน้

แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจากผูร้บัสญัญาก่อน 

ขอ้ ๕ ระยะเวลาในการก่อหนีคาํประกัน เริมตงัแต่วันทีผูใ้หส้ญัญาทาํสญัญาอนญุาตใหไ้ป 

ศกึษา / ฝึกอบรม / ปฏิบตัิการวิจยั จนถึงวนัท.ี..............เดือน..............................พ.ศ. ............................. 

และผูค้าํประกันจะไม่เพิกถอนการคาํประกันภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

 

ผูค้าํประกัน... 

๒๐          สิงหาคม   ๒๕๖๒ 



-๓- 

 

ผูค้าํประกันไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาฉบบันีดีแลว้ จึงไดล้งลายมอืชือไวเ้ป็นสาํคญั 

ต่อหนา้พยาน 

ลงชือ......................................................ผูค้าํประกัน 

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

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

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

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

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

หมายเหต ุการแสดงหลกัทรพัยต์ามขอ้ ๓ และสญัญาตามขอ้ ๔ ใชเ้ฉพาะกรณีผูค้าํประกนัเป็นบุคคลภายนอก 

 

 

 

นายพรชยั  ทองเอก 

นางสาวดวงกมล สขุเจริญ 

นายประยงค ์ขาํพล 

กรุณาใหพ้ยานลงลายมอืชอืด้วย
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