
 
 

เอกสารการทําสัญญาลาไปศึกษา 
 

 

1. เอกสารผู้ทําสัญญา 
1.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน  1  ฉบับ 
2.   สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน  1  ฉบับ 
3.   สําเนาทะเบียนสมรส / ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) / ใบสําคัญการหย่า (กรณีหย่า) จํานวน  1  ฉบับ 
4.   รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว        จํานวน  2  รูป 
 

2. เอกสารคู่สมรสของผู้ทําสัญญา 
1.    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน  1  ฉบับ 
3. คู่สมรสของผู้ทําสัญญาต้องลงนามยินยอมในสัญญา 

  
3. ผู้ค้ําประกัน 

1. ผู้ค้ําประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ทําสัญญา ท่ีมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ หรือ   
2. ผู้ค้ําประกันต้องเป็นพ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ทําสัญญาท่ีบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ หรือ 
3. เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ท่ียังไม่เกษียณอายุราชการและไม่เป็นคู่สมรสของผู้ทําสัญญา) ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
4. ผู้ค้ําประกันต้องลงนามในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีนิติกรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ กองกฎหมาย 
5. คู่สมรสผู้ค้ําประกันต้องลงนามยินยอมในสัญญาค้ําประกัน 

  
4. เอกสารของผู้ค้าํประกัน 

1.   สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ   จํานวน  1  ฉบับ 
2.   สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน  1  ฉบับ 
3.   สําเนาทะเบียนสมรส / ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) / ใบสําคัญการหย่า (กรณีหย่า) จํานวน  1  ฉบับ 

 
5. เอกสารคูส่มรสผูค้้ําประกัน 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)    จํานวน  1  ฉบับ 
 

6. อากรแสตมป์ (จัดหาเองหรือซ้ือได้ที่กองบริหารงานบุคคล) 
 
 

การกรอกเอกสาร 
- สัญญาลาไปศึกษา สัญญาค้ําประกัน และเอกสารหลักฐานสําเนาทุกฉบับให้ใช้ปากกาสีน้ํา

เงินเท่านั้น 
- ห้ามขูด ลบ ขีด ตก เติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 



              
        ต้นฉบับ 
 
  
          
 
 

สัญญาเลขท่ี ……..……… / ……….……. 
 

สัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน   
   
 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นเม่ือวันท่ี……………………………………….…………………… ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ……………………….……………..……………… 
ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไป ในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง  

กับ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………..….....เกิดเมื่อวันท่ี……......เดือน……………...…….....
พ.ศ.…….......... อายุ..........ปี  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………...……….......... ออกให้ ณ …………….…… 
ออกบัตรวันท่ี……….เดือน……..….…..……..พ.ศ.……….…บัตรหมดอายุวันท่ี…….....เดือน………............… พ.ศ. ……….... 
สัญชาติ……...…….….. เช้ือชาติ …..….………… ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี…………………………………………………..…..… 
ถนน…………..……………….…ตาํบล/แขวง….……..……….…….อําเภอ/เขต………………..…....…จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณีย์…….…….......... ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี………………………………….… ถนน………………………..….…………….. 
ตําบล/แขวง….……….…..………..…อําเภอ/เขต………………..…..…...จังหวัด……….……......…รหัสไปรษณีย์……………...…. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ.................................. E-mail….......…………………………….. 
ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง................................................ อัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเดือนละ.................................บาท 
สังกัด.................................................มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง 
 โดยท่ีผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ว่าด้วยการไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังน้ี 
     ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน ระดับ............................................................. 
สาขาวิชา.......................................................ณ.............................................ประเทศ................................................ 
มีกําหนด...............ป.ี...............เดือน............วัน  นับตั้งแต่วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
จนถึงวันท่ี....................เดือน...............................................พ.ศ. ..................... 
 ในการท่ีผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา หลังจากครบกําหนดการอนุมัติตาม     
วรรคหน่ึง ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาลาไปศึกษา แต่หากไม่ได้จัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผลครอบคลุม
ระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 

 

 
     

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป ์
1 บาท 



-๒- 
 

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น ......................................................บาท 
(........................................................................................................)  

ข้อ ๓ กรณีผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ํากว่าสามจุดศูนย์ศูนย์หรือเทียบเท่า  

กรณีผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละ
ปีการศึกษาไม่ต่ํากว่าสามจุดสองห้าหรือเทียบเท่า  

ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ผู้รับสัญญาจะระงับการจ่าย
เงินทุนงวดถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นผู้รับสัญญาอาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ 

ข้อ ๔ ในระหว่างเวลาท่ีลาไปศึกษา ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตาม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษาหรือสถาบันท่ีผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนสัญญา
จ้าง ระเบียบว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษาต่อ และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างระหว่างลาไป
ศึกษา ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

ข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง สัญญาจ้าง สัญญาลาไป
ศึกษา หรือไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ยุติการศึกษาด้วยประการใด หรือพ้นจากการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องชดใช้เงิน ตามสัญญาน้ี   

ข้อ ๖ ผู้ให้สัญญา ต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาต่อผู้รับสัญญา 
กรณีท่ีผู้ให้สัญญาไม่รายงานผลการศึกษาหรือจงใจหลีกเลี่ยงกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อมิให้สําเร็จ

การศึกษาตามกําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับสัญญาอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดําเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรได้ 

กรณีมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนด ผู้รับสัญญาอาจสั่งยุติการศึกษาและให้กลับเข้า
ปฏิบัติงานทันที 

ข้อ ๗ ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะต้องเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทย
ภายในระยะเวลาสิบวันนับแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อผู้รับสัญญาภายในสามวัน 
ทําการนับจากวันท่ีเดินทางถึงประเทศไทย  

ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษาในประเทศ เม่ือสําเร็จการศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
สามวันนับแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา  

ผู้ให้สัญญาท่ีสําเร็จการศึกษาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาและ
วิทยานิพนธ์จํานวนหน่ึงชุดต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันหลังจากรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

กรณีผู้ให้สัญญาไม่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ผู้รับสัญญา
ดําเนินการทางวินัย  

ข้อ ๘ เมื่อผู้ให้สัญญาสําเร็จการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นระยะเวลา ดังน้ี 
(๑) กรณีศึกษาภาคปกติ ต้องชดใช้เป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา 
(๒) กรณีศึกษาภาคนอกเวลา ต้องชดใช้เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่าของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา  
กรณีไม่สําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาและไม่กลับมาปฏิบัติงาน ต้องชดใช้ ดังน้ี  
(๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ทุนการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้ แล้วแต่กรณี และ 
(๒) เบี้ยปรับหน่ึงเท่าของจํานวนเงินตาม (๑) ท่ีได้รับไป 
 



-๓- 
 

กรณีผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบระยะเวลาท่ีกําหนดให้มหาวิทยาลัยคิดเป็นเงินตามวรรคสอง 
(๑) และ (๒) ในสัดส่วนของระยะเวลาท่ีเหลือ 

กรณีไม่สําเร็จการศึกษา อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขหรือข้อกําหนดทางวิชาการของสถานศึกษาทําให้ไม่สามารถ
ศึกษาต่อได้ จะต้องชดใช้ตามวรรคสอง (๑) โดยไม่เสียเบี้ยปรับ ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ 

การชดใช้ตามวรรคสอง หรือวรรคสามอาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ 
ข้อ ๙ ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษาและผิดสัญญา ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนด

ระยะเวลาหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา                 
กรณีไม่ชดใช้คืนตามวรรคหน่ึงหรือชดใช้ไม่ครบ จะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี

ของจํานวนเงินท่ียังมิได้ชดใช้ นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
ข้อ ๑๐ ผู้ให้สัญญาท่ีออกจากราชการ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ต้องชดใช้เงินตามเงื่อนไขของสัญญาให้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญา เว้นแต่ 

(๑) ตาย 
(๒) สาบสูญ 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) มีคําสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง หรือให้ออก หรือให้ลาออก เน่ืองจากเจ็บป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

หรือทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
กรณีมีเหตุผลและความจําเป็น ผู้รับสัญญาอาจพิจารณาแตกต่างจากเหตุตามวรรคหน่ึงได้ 
ข้อ ๑๑ กรณีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญา

หักเงินอ่ืนใดท่ีผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากผู้รับสัญญาและจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้รับสัญญา เพื่อชดใช้เงินท่ีผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้  

ข้อ ๑๒ ในวันทําสัญญาน้ีผู้ให้สัญญาได้จัดให้............................................................................................... 
ทําสัญญาคํ้าประกันความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
 กรณีผู้ คํ้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้คํ้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้คํ้าประกัน 
รายใหม่มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้คํ้าประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือ 
ถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันท่ีผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับ
สัญญาให้เปลี่ยนผู้ คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดหาผู้คํ้าประกันรายใหม่มาทําสัญญา 
คํ้าประกันแทนภายในเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญาน้ีได้   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

 สัญญาน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ี  
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูใ้ห้สัญญา 
                                                         (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูร้ับสญัญา  
           (..................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน  
              (..................................................................)           
       
 

ข้าพเจ้า.................................................................. คู่สมรสของ.................................................................... 
ยินยอมให้....................................................................................ทําสัญญาฉบับน้ีได ้
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                     (..................................................................) 
    

ลงช่ือ...................................................................พยาน                 
      (..................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

                      (..................................................................)                                    
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เปน็โสด /คู่สมรสตาย /หย่า)  ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูใ้ห้สัญญา 
                                                        (...................................................................) 
 
 
 
 
 



แผนท่ีตามทะเบียนบ้านผู้ให้สัญญา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………. ผู้ให้สญัญา 
                       (…………………………..…………..………………….) 

                               วันที่ ………. เดือน ………….………….. พ.ศ. …………. 
 

แผนท่ีตามทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ลงช่ือ ………………………………………….. ผู้ค้ําประกัน 
 

 
ลงช่ือ ……………………………………………………………. ผู้ค้ําประกัน 

                      (…………………………..…………..………………….) 
                               วันที่ ………. เดือน ………….………….. พ.ศ. …………. 



-๕- 
 

          คู่ฉบับ 
 
  
          
 
 

สัญญาเลขท่ี ……..……… / ……….……. 
 

สัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน   
   
 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้นเม่ือวันท่ี……………………………………….…………………… ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ……………………….……………..……………… 
ตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไป ในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง  

กับ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………..….....เกิดเมื่อวันท่ี……......เดือน……………...…….....
พ.ศ.…….......... อายุ..........ปี  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………...……….......... ออกให้ ณ …………….…… 
ออกบัตรวันท่ี……….เดือน……..….…..……..พ.ศ.……….…บัตรหมดอายุวันท่ี…….....เดือน………............… พ.ศ. ……….... 
สัญชาติ……...…….….. เช้ือชาติ …..….………… ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี…………………………………………………..…..… 
ถนน…………..……………….…ตาํบล/แขวง….……..……….…….อําเภอ/เขต………………..…....…จังหวัด…………………………
รหัสไปรษณีย์…….…….......... ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี………………………………….… ถนน………………………..….…………….. 
ตําบล/แขวง….……….…..………..…อําเภอ/เขต………………..…..…...จังหวัด……….……......…รหัสไปรษณีย์……………...…. 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ.................................. E-mail….......…………………………….. 
ปฏิบัติงาน ตําแหน่ง................................................ อัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเดือนละ.................................บาท 
สังกัด.................................................มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง 
 โดยท่ีผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ว่าด้วยการไปศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังน้ี 
     ข้อ ๑ ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน ระดับ............................................................. 
สาขาวิชา.......................................................ณ.............................................ประเทศ................................................ 
มีกําหนด...............ป.ี...............เดือน............วัน  นับตั้งแต่วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. ................... 
จนถึงวันท่ี....................เดือน...............................................พ.ศ. ..................... 
 ในการท่ีผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา หลังจากครบกําหนดการอนุมัติตาม     
วรรคหน่ึง ผู้ให้สัญญาตกลงท่ีจะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาลาไปศึกษา แต่หากไม่ได้จัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับน้ีมีผลครอบคลุม
ระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 

 
 
 

 

 
     

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

    
 

อากรแสตมป ์
1 บาท 



-๖- 
 

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น ......................................................บาท 
(........................................................................................................)  

ข้อ ๓ กรณีผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ํากว่าสามจุดศูนย์ศูนย์หรือเทียบเท่า  

กรณีผู้ให้สัญญาได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละ
ปีการศึกษาไม่ต่ํากว่าสามจุดสองห้าหรือเทียบเท่า  

ในกรณีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ผู้รับสัญญาจะระงับการจ่าย
เงินทุนงวดถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นผู้รับสัญญาอาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ 

ข้อ ๔ ในระหว่างเวลาท่ีลาไปศึกษา ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตาม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ  และคําสั่งของมหาวิทยาลัยและของสถานศึกษาหรือสถาบันท่ีผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนสัญญา
จ้าง ระเบียบว่าด้วยการให้บุคลากรไปศึกษาต่อ และกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างระหว่างลาไป
ศึกษา ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญาน้ี และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

ข้อ ๕ ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง สัญญาจ้าง สัญญาลาไป
ศึกษา หรือไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ยุติการศึกษาด้วยประการใด หรือพ้นจากการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องชดใช้เงิน ตามสัญญาน้ี   

ข้อ ๖ ผู้ให้สัญญา ต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาต่อผู้รับสัญญา 
กรณีท่ีผู้ให้สัญญาไม่รายงานผลการศึกษาหรือจงใจหลีกเลี่ยงกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อมิให้สําเร็จ

การศึกษาตามกําหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับสัญญาอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดําเนินการอย่างใด
อย่างหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรได้ 

กรณีมีผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรกําหนด ผู้รับสัญญาอาจสั่งยุติการศึกษาและให้กลับเข้า
ปฏิบัติงานทันที 

ข้อ ๗ ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะต้องเดินทางกลับให้ถึงประเทศไทย
ภายในระยะเวลาสิบวันนับแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อผู้รับสัญญาภายในสามวัน 
ทําการนับจากวันท่ีเดินทางถึงประเทศไทย  

ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษาในประเทศ เม่ือสําเร็จการศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
สามวันนับแต่วันท่ีสําเร็จการศึกษา  

ผู้ให้สัญญาท่ีสําเร็จการศึกษาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้ส่งหลักฐานการสําเร็จการศึกษาและ
วิทยานิพนธ์จํานวนหน่ึงชุดต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันหลังจากรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

กรณีผู้ให้สัญญาไม่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ผู้รับสัญญา
ดําเนินการทางวินัย  

ข้อ ๘ เมื่อผู้ให้สัญญาสําเร็จการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นระยะเวลา ดังน้ี 
(๑) กรณีศึกษาภาคปกติ ต้องชดใช้เป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา 
(๒) กรณีศึกษาภาคนอกเวลา ต้องชดใช้เป็นระยะเวลาหน่ึงเท่าของระยะเวลาท่ีลาไปศึกษา  
กรณีไม่สําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาและไม่กลับมาปฏิบัติงาน ต้องชดใช้ ดังน้ี  
(๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ทุนการศึกษา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้ แล้วแต่กรณี และ 
(๒) เบี้ยปรับหน่ึงเท่าของจํานวนเงินตาม (๑) ท่ีได้รับไป 
 



-๗- 
 

กรณีผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงาน แต่ไม่ครบระยะเวลาท่ีกําหนดให้มหาวิทยาลัยคิดเป็นเงินตามวรรคสอง 
(๑) และ (๒) ในสัดส่วนของระยะเวลาท่ีเหลือ 

กรณีไม่สําเร็จการศึกษา อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขหรือข้อกําหนดทางวิชาการของสถานศึกษาทําให้ไม่สามารถ
ศึกษาต่อได้ จะต้องชดใช้ตามวรรคสอง (๑) โดยไม่เสียเบี้ยปรับ ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ 

การชดใช้ตามวรรคสอง หรือวรรคสามอาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ 
ข้อ ๙ ผู้ให้สัญญาท่ีลาไปศึกษาและผิดสัญญา ต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนด

ระยะเวลาหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา                 
กรณีไม่ชดใช้คืนตามวรรคหน่ึงหรือชดใช้ไม่ครบ จะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี

ของจํานวนเงินท่ียังมิได้ชดใช้ นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
ข้อ ๑๐ ผู้ให้สัญญาท่ีออกจากราชการ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ต้องชดใช้เงินตามเงื่อนไขของสัญญาให้ครบถ้วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญา เว้นแต่ 

(๑) ตาย 
(๒) สาบสูญ 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) มีคําสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง หรือให้ออก หรือให้ลาออก เน่ืองจากเจ็บป่วยเรื้อรังจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

หรือทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
กรณีมีเหตุผลและความจําเป็น ผู้รับสัญญาอาจพิจารณาแตกต่างจากเหตุตามวรรคหน่ึงได้ 
ข้อ ๑๑ กรณีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญา

หักเงินอ่ืนใดท่ีผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากผู้รับสัญญาและจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้รับสัญญา เพื่อชดใช้เงินท่ีผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้  

ข้อ ๑๒ ในวันทําสัญญาน้ีผู้ให้สัญญาได้จัดให้............................................................................................... 
ทําสัญญาคํ้าประกันความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
 กรณีผู้ คํ้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้คํ้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้คํ้าประกัน 
รายใหม่มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีผู้คํ้าประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือ 
ถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันท่ีผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับ
สัญญาให้เปลี่ยนผู้ คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดหาผู้คํ้าประกันรายใหม่มาทําสัญญา 
คํ้าประกันแทนภายในเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญาน้ีได้   
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

 สัญญาน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ี  
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูใ้ห้สัญญา 
                                                         (..................................................................) 
 
     ลงช่ือ...................................................................ผูร้ับสญัญา  
           (..................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน  
              (..................................................................)           
       
 

ข้าพเจ้า.................................................................. คู่สมรสของ.................................................................... 
ยินยอมให้....................................................................................ทําสัญญาฉบับน้ีได ้
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                     (..................................................................) 
    

ลงช่ือ...................................................................พยาน                 
      (..................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

                      (..................................................................)                                    
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เปน็โสด /คู่สมรสตาย /หย่า)  ในขณะท่ีทําสัญญาน้ี 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูใ้ห้สัญญา 
                                                        (...................................................................) 
 



 
                                                     
 
 
 
สัญญาคํ้าประกัน 

การลาไปศึกษาที่ได้รับทนุ 
 

       สัญญาเลขท่ี...................../...................... 
ทําที่…………………….………………………….. 

 วันท่ี…….. เดือน……...………… พ.ศ…….… 
 

 ตามท่ี.……………………………….……………………….......….. ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ลาไปศึกษาที่ได้รับทุน 
เพ่ือไปศึกษาต่อ ณ สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย................................................................................................
ประเทศ...........................................................................ตามสัญญาเลขท่ี.......................................................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ...............ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “สัญญาลาไปศึกษาที่ได้รับทุน” น้ัน 
 ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว............................................................................................................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน...............................พ.ศ............... อายุ..............ปี อาชีพ.......................................... 
สถานที่ทํางาน......................................................................................ตําแหน่ง................................................ 
ระดับ...........................สังกัดหน่วยงาน....................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท 
บัตรประจําตัวข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ ประชาชน เลขท่ี................................................................................. 
ออก ณ ...................................ออกบัตรวันท่ี..................................บัตรหมดอายุวันที่...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................................ซอย......................................ถนน........................................ 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
E-Mail……………………………………………………คู่สมรสช่ือ.................................................................เก่ียวพันกับ 
ผู้ให้สัญญาเป็น..............................ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันให้
ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมผูกพันตนคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุนของ
ผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาตามสัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน โดยหากผู้ให้สัญญากระทําผิดสัญญาลาไปศึกษาที่
ได้รับทุน ไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมชําระหน้ีตามข้อผูกพันในสัญญาลาไป
ศึกษาที่ได้รับทุน ภายในระยะเวลา............ปี นับแต่วันทําสัญญาน้ี ตลอดจนชดใช้ ดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 
และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีอันเกิดจากสัญญาให้ลาไปศึกษาท่ีได้รับทุนน้ัน ให้แก่ผู้รับสัญญา
แทนผู้ให้สัญญาเป็นจํานวนเงินสูงสุดไม่เกิน....................................บาท (............................................................)  
 ในการน้ี ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ให้สัญญาชําระหน้ีก่อน หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระหน้ีหรือชําระหน้ี        
ไม่ครบถ้วนตามจํานวน ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทน 

ต้นฉบับ     
 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 



-๒- 
 

 ข้อ ๒ เมื่อผู้ให้สัญญาผิดนัดชําระหน้ี ผู้รับสัญญาจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้ให้สัญญาผิดนัดชําระหน้ี เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันมาชําระหน้ีทั้งหมดหรือใช้สิทธิชําระ
หน้ีตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้ให้สัญญามีอยู่กับผู้รับสัญญาเฉพาะส่วนท่ีต้องรับผิดชอบ โดยผู้คํ้าประกัน 
ไม่ต้องชําระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  
 ข้อ ๓ หากผู้รับสัญญากระทําการใดๆ อันเป็นการลดจํานวนหน้ี รวมท้ังดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 
หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันให้แก่ผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาไม่ชําระหน้ีตามท่ีได้ลดจํานวน
หรือชําระหน้ีไม่ครบถ้วนตามที่ลดจํานวน ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันมาชําระหน้ี
เท่าท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ี ผู้คํ้าประกันไม่ต้องรับผิดชอบชําระหน้ีเกินกว่าวงเงินที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑ 
 ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาจะต้องชําระหน้ีที่มีกําหนดเวลาแน่นอน หากต่อมาผู้รับสัญญายินยอมผ่อน
เวลาชําระหน้ีให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันมาตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลาชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้สัญญาอีกคร้ัง  
 ข้อ ๕ การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญาน้ี ผู้ค้ําประกันยินยอมให้ผู้รับสัญญาส่งให้ผู้คํ้าประกัน
ตามท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีผู้ คํ้าประกันแจ้งไว้ในสัญญาน้ี และหากผู้คํ้าประกัน
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว หากผู้คํ้าประกันไม่แจ้ง ผู้คํ้าประกัน
ยินยอมให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันโดยชอบแล้ว 

   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาน้ีโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์
และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาน้ีทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ 
 

ลงช่ือ …………..…..……………….....……....………… ผู้คํ้าประกัน  
       (……………..…….……….….......….....………..)  
ลงช่ือ ………………..…………………………........…… คู่สมรสของผู้คํ้าประกัน  
       (……………….....…….………....…...…………..)  
ลงช่ือ ……….………...………………………….....….… พยาน  
       (…………………….………....…........…………..)  
ลงช่ือ ……….…….…...……………………….....……… พยาน  
       (…………………….…...…….…...…….....……..)  

 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / หย่า / คู่สมรสตาย) ในขณะทําสัญญาน้ี 
 

ลงช่ือ …………..…..……..........………………………… ผู้คํ้าประกัน  
     (……………..…….…..…….…....….........………..)  

              วันที่..………. เดือน.....………………..….. พ.ศ.…….……. 



-๓- 
 

 
                                                     
 
 
สัญญาคํ้าประกัน 

การลาไปศึกษาที่ได้รับทนุ 
 

       สัญญาเลขท่ี...................../...................... 
ทําที่…………………….………………………….. 

 วันท่ี…….. เดือน……...………… พ.ศ…….… 
 

 ตามท่ี.……………………………….……………………….......….. ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ลาไปศึกษาที่ได้รับทุน 
เพ่ือไปศึกษาต่อ ณ สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย................................................................................................
ประเทศ...........................................................................ตามสัญญาเลขท่ี.......................................................
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ...............ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “สัญญาลาไปศึกษาที่ได้รับทุน” น้ัน 
 ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว............................................................................................................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน...............................พ.ศ............... อายุ..............ปี อาชีพ.......................................... 
สถานที่ทํางาน......................................................................................ตําแหน่ง................................................ 
ระดับ...........................สังกัดหน่วยงาน....................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท 
บัตรประจําตัวข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ ประชาชน เลขท่ี................................................................................. 
ออก ณ ...................................ออกบัตรวันท่ี..................................บัตรหมดอายุวันที่...................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................................ซอย......................................ถนน........................................ 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 
E-Mail……………………………………………………คู่สมรสช่ือ.................................................................เก่ียวพันกับ 
ผู้ให้สัญญาเป็น..............................ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันให้
ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมผูกพันตนคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุนของ
ผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาตามสัญญาลาไปศึกษาท่ีได้รับทุน โดยหากผู้ให้สัญญากระทําผิดสัญญาลาไปศึกษาที่
ได้รับทุน ไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้คํ้าประกันตกลงยินยอมชําระหน้ีตามข้อผูกพันในสัญญาลาไป
ศึกษาที่ได้รับทุน ภายในระยะเวลา............ปี นับแต่วันทําสัญญาน้ี ตลอดจนชดใช้ ดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 
และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีอันเกิดจากสัญญาให้ลาไปศึกษาท่ีได้รับทุนน้ัน ให้แก่ผู้รับสัญญา
แทนผู้ให้สัญญาเป็นจํานวนเงินสูงสุดไม่เกิน....................................บาท (............................................................)  
 ในการน้ี ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ให้สัญญาชําระหน้ีก่อน หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระหน้ีหรือชําระหน้ี        
ไม่ครบถ้วนตามจํานวน ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระหน้ีแทน 

คู่ฉบับ 
    

 

อากรแสตมป์ 
10 บาท 



-๔- 
 

 ข้อ ๒ เมื่อผู้ให้สัญญาผิดนัดชําระหน้ี ผู้รับสัญญาจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้ให้สัญญาผิดนัดชําระหน้ี เพ่ือให้ผู้คํ้าประกันมาชําระหน้ีทั้งหมดหรือใช้สิทธิชําระ
หน้ีตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้ให้สัญญามีอยู่กับผู้รับสัญญาเฉพาะส่วนท่ีต้องรับผิดชอบ โดยผู้คํ้าประกัน 
ไม่ต้องชําระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน  
 ข้อ ๓ หากผู้รับสัญญากระทําการใดๆ อันเป็นการลดจํานวนหน้ี รวมท้ังดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 
หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันให้แก่ผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญาไม่ชําระหน้ีตามท่ีได้ลดจํานวน
หรือชําระหน้ีไม่ครบถ้วนตามที่ลดจํานวน ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันมาชําระหน้ี
เท่าท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ี ผู้คํ้าประกันไม่ต้องรับผิดชอบชําระหน้ีเกินกว่าวงเงินที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑ 
 ข้อ ๔ เมื่อผู้ให้สัญญาจะต้องชําระหน้ีที่มีกําหนดเวลาแน่นอน หากต่อมาผู้รับสัญญายินยอมผ่อน
เวลาชําระหน้ีให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้คํ้าประกันมาตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลาชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้สัญญาอีกคร้ัง  
 ข้อ ๕ การส่งหนังสือบอกกล่าวตามสัญญาน้ี ผู้ค้ําประกันยินยอมให้ผู้รับสัญญาส่งให้ผู้คํ้าประกัน
ตามท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีผู้ คํ้าประกันแจ้งไว้ในสัญญาน้ี และหากผู้คํ้าประกัน
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว หากผู้คํ้าประกันไม่แจ้ง ผู้คํ้าประกัน
ยินยอมให้ถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผู้คํ้าประกันโดยชอบแล้ว 

   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญาน้ีโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์
และยินยอมปฏิบัติตามสัญญาน้ีทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ 
 

ลงช่ือ …………..…..……………….....……....………… ผู้คํ้าประกัน  
       (……………..…….……….….......….....………..)  
ลงช่ือ ………………..…………………………........…… คู่สมรสของผู้คํ้าประกัน  
       (……………….....…….………....…...…………..)  
ลงช่ือ ……….………...………………………….....….… พยาน  
       (…………………….………....…........…………..)  
ลงช่ือ ……….…….…...……………………….....……… พยาน  
       (…………………….…...…….…...…….....……..)  

 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / หย่า / คู่สมรสตาย) ในขณะทําสัญญาน้ี 
 

ลงช่ือ …………..…..……..........………………………… ผู้คํ้าประกัน  
     (……………..…….…..…….…....….........………..)  

              วันที่..………. เดือน.....………………..….. พ.ศ.…….……. 


