
 

แบบ ศน. 1 

แบบใบลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

เขียนที่.                                     . 
วันที่.          .เดือน.                            .พ.ศ.               . 

เรื่อง   ขออนุมัติลาไปศึกษา  
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

 

 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                   .                                                       
ระดับ                   สังกัด                            เกิดวันที ่           เดือน                      พ.ศ                .                               
.เข้ารบัราชการเมื่อวันที่           เดือน.              .พ.ศ          .ได้รับเงินเดือน  เดือนละ                      บาท
(.                                                          )  มีความประสงค์ขอลาไป 

 

  ศึกษาวิชา.                                             ขั้นปริญญา.                                        .                           
ณ  สถานศึกษา                                    ประเทศ               ด้วยทุน                                            .                    
  ฝึกอบรม   ปฏิบัติการวิจัย       ดูงาน  ดา้น/หลักสูตร                                         . 
ณ                                    ประเทศ                               ด้วยทุน                                            . 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่         เดือน                พ.ศ              ถึงวันที่         เดือน                      พ.ศ           . 
มีก าหนด................ป.ี..............เดือน..............วัน  ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่                                 . 
                                                                              หมายเลขโทรศัพท ์                               . 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไปศึกษา  ฝึกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ทุกประการ 

 

 

 

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

 

 

 

/ความเห็น... 

 

 

   



 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................................ 

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

                      (ต าแหน่ง)....................................................................... 

        วันที่.............../................................./.................... 

 

 

ค าสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 

............................................................................................................................. ..................................................... 

............................................................................. .....................................................................................................  
 

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

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

                      (ต าแหน่ง)....................................................................... 

        วันที่.............../................................./.................... 

 

 

  



                 แบบ  ศน.2 

                                   สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

                                                                                                สัญญาที.่................../.................. 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ................................................................ต าบล/แขวง...................................... 

อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ................. 

ระหว่างกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข  โดย.......................................  ซึ่งต่อไปนี้ใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว................................... ชื่อสกุล..................................

เกิดเม่ือวันที่...........เดือน............................พ.ศ.................อายุ..........ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน.................... 

ระดับ...........................ขั้น...........................บาท ต าแหน่ง.............................................สังกัด.........................................

กอง...................................................กรม.................................................กระทรวง......................................................

อยู่บ้านเลขท่ี....................ซอย....................................ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................

อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด..............................  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่าย 

  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย          

ในประเทศ  แจ้งตามหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1013.8.5/ว 22  ลงวันที่  15 กันยายน  2552  

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  ภาคปกติ                     

ระดับ....................................สาขาวิชา............................................ที่.............................................มีก าหนด................ป ี

นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............จนถึงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ................. 

 

/ข้อ 2… 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 

 



  ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม  ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย

และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่

ผู้ให้สัญญาศึกษา  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม  

ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  แจ้งตามหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1013.8.5/ว 22 ลงวันที่  

15 กันยายน  2552  และกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่งอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการ

จ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดย

เคร่งครัด  และให้ถือว่ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้   

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา  และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย

ความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา

ตามปกติได้  ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา  และในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน   ผู้ให้สัญญาจะต้อง

ยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน   ตามแบบรายงานและตาม

ระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา หรือทางราชการก าหนด 

  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา

เห็นว่า  ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด    หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วย

ประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ  หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญา

กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ   ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที    และมีสิทธิระงับซึ่ง

ทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด  และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 3.1  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ

ผู้ให้สัญญาทันที 

 

/3.2 เข้าปฏิบัติ… 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 



 3.2  เข้าปฏิบัติราชการในกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

หรือกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้          

ในการศึกษา 

 3.3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมและยังปฏิบัติราชการไม่ครบ

ระยะเวลาตามสัญญา   ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลา

ที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 

 ความเสียหายใดๆ  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2  และ 3.3  

ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

  ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้   ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามข้อ 1  หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข  หรือในกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

  ข้อ 5  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ

ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน  เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา  และเงินช่วยเหลือใด ๆ  ที่ทาง

ราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับ

ให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในสาขาจักษุวิทยา  โสต  นาสิกลาริงซ์วิทยา  และตจวิทยา  ให้ชดใช้เป็น 3 เท่า         

ของเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินพิเศษอ่ืนๆ  ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม  บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ      

15 ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด  และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา

แพทยศาสตร์ด้วย 

    ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง  แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 

หรือ ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ

ราชการ 

/ช้อ 6 เงินที่จะชดใช้ 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 



  ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา   

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระ

ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   หรือช าระไม่ครบถ้วน   ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม  

ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5  ต่อปี   ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าว   จนกว่าจะช าระครบถ้วน 

  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4  เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นบุคคลวิกลจริต          

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2  แล้วแต่กรณี       

แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา................ .......(..........................) ปี  นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญา

จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ  หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น          

ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ  ตามข้อ 5 วรรค 1  หรือวรรค 2  แล้วแต่กรณีเว้นแต่ผู้รับสัญญา   

จะพิจารณาเห็นว่า  มีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด 

  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้

สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือ 4  ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  

หรือปลดออกจากราชการ  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมด         

หรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5 

  ข้อ 8  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้    ผู้ให้สัญญายอมให้

ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใด  ที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้

สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

 

 

/ข้อ 9... 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 

 



  ข้อ 9  ในวันท าสัญญานี้  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้....................................................................................... 

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย   หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หรือมีค าพิพากษา

ให้ล้มละลายหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันราย

ใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน   ภายในก าหนด  30  ( สามสิบ ) วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย  

หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด    หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย    หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับ

สัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี     ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า

ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้ง

คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อ

โดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นได้  3 (สาม)  ฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจ

ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน คู่สัญญาต่างยึดถือไว้      

ฝ่ายละฉบับ  

           ลงชื่อ................................................... ผู้ให้สัญญา 

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

           ลงชื่อ.................................................... ผู้รับสัญญา 

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

            ลงชื่อ.................................................... พยาน 

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

            ลงชื่อ................................................... พยาน 

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

 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 

 

 



  ข้าพเจ้า..................................................คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ...................................................... 

ยินยอมให้........................................................................... ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

                                                                       ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

               ลงชื่อ.....................................................พยาน 

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

               ลงชื่อ.....................................................พยาน 

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะนี้ที่สัญญานี้ 

 

              ลงชื่อ..................................................... ผู้ให้สัญญา 

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

 

 

หมายเหตุ (1) ผู้รับสัญญา  หมายถึง  กรมโดยอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 

  (2) ให้ผู้ท าสัญญาค้ าประกันลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย 

  (3) ให้ผู้ให้สัญญาลงชื่อก ากับไว้ในสัญญาทุกหน้า 

  (4) ถ้าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้ให้สัญญา 

 

 

 



สัญญาค้ำประกนั 
(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ) 

 
สัญญาเลขที่....................../................... 

ทำที่..............................................................  
วัน ............. เดือน .........................พ.ศ. .............  

 
ตามที่ ...................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ‘ 'ผู้ให้สัญญา” ได้รับ

อนุญาตจาก ...........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา เพิ่มเติม/
ฝึกอบรมที ่ ..................................... .............. ตามสัญญาเลขที ่ .............. ลงวันที ่ ..................................                   
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น  

ข้าพเจ้า ................................................... ............................................................ อายุ...........ปี                       
อาชีพ ........................................ ตําแหน่ง .....................................สังกัด...................................................                
อยู่บ้านเลขที่................................... ซอย............................... ถนน..................................... ....................  ตําบล/แขวง 
.......................................... อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ..................................           ดังปรากฏตาม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า            
“ผู้ค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ผู้ค้ำประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้
ส ัญญาปฏิบ ัติผ ิดส ัญญาอนุญาตไม่ว ่าข ้อหนึ ่งข ้อใดด้วยประการใด ๆ และต้องชดใช้เง ินให้แก่ผ ู ้ร ับสัญญา                       
ผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู ้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา อนุญาต
ดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ำประกันจำนวน........................................ ............................... บาท
(.............................................................................................) และผู้ค้ำประกันจะรับผิดตามสัญ ญานี้จนกว่าจะมีการ
ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนด
แล้วแต่กรณ ี

ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของผู้ให้สัญญาจะ
ไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา หรือฝึกอบรมต่อด้วยทุน
หรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไป
จากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ำประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ำประกันผู้ให้สัญญาต่อไป
อีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้
ค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ของสัญญาค้ำประกันนี้ 

 ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่
ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบและผู้ค้ำประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการ
ชำระนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ำประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุ
ปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ำประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการชำระ
หนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน                                                                                                                                    

 



ข้อ 3 ผู้ค้ำประกันขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ำประกัน และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันทำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพื่อเป็นหลักฐานในการค้ำประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 

ที่ดิน 
(1) โฉนดเลขที่.......................................................หน้าสำรวจ...............................................ระวาง

.......................................เนื้อที่............ไร่...............งาน...............วา อยู่ที่ตำบล/แขวง........... .....................อำเภอ/เขต

.................................จังหวัด............................................ราคาประมาณ.....................................บาท 
(............................................................) 

(2) โฉนดเลขที่.......................................................หน้าสำรวจ...............................................ระวาง
.......................................เนื้อที่............ไร่...............งาน...............วา อยู่ที่ตำบล/แขวง........... .....................อำเภอ/เขต
.................................จังหวัด............................................ราคาประมาณ.....................................บาท 
(............................................................) 

(3) ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

หลักทรัพย์อ่ืน 
1) ............................................................................................................................. ......ราคา

ประมาณ......................................บาท (......................................................................................................) 
2) ............................................................................................................................. ......ราคา

ประมาณ......................................บาท (......................................................................................................) 
  ข้อ 4 ผู้ค้ำประกันสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของผู้
ค้ำประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ ำประกันอยู่เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 
  ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาทำสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา 
หรือฝึกอบรม จนถึงวันที่................เดือน..........................พ.ศ...............และผู้ค้ำปร ะกันจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน 

 
  ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ำประกัน 
 (......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
 (......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
 (......................................................) 
 


