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ลงชื่อ........................................... ผู้ให้สัญญา                          ลงชื่อ........................................... ผู้ค ้าประกัน 
   (.................................................)                                         (................................ .................) 

 
สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา 

ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขท่ี………./.……….. 
 

  สัญญาฉบับนี ท้าขึ น  ณ  ………………………………………………… ต้าบล/แขวง ................................  
อ้าเภอ/เขต..................... จังหวัด ........................... เมื่อวันที่ ……… เดือน ………………….พ.ศ. ………...ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย…………………………………….……….…..…..ต้าแหน่ง…………..……..………… 
ซึ่งต่อไปนี ในสัญญานี เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”  ฝ่ายหนึ่ง กับ  
 

นาย/นาง/นางสาว..………..……………….…………….……เมื่อวันที่……..เดือน……………...พ.ศ.………. 
อายุ ……..ปี  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต้าแหน่ง………….………………………. ในงาน.........................................
สังกัด……..………………………………………....…… มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  อยู่บ้านเลขที่……………
ซอย…………………………….ถนน……………….……. ต้าบล/แขวง …………………………. อ้าเภอ/เขต……………………….
จังหวัด………………………… ซึ่งต่อไปนี ในสัญญาเรียกว่า  “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปต่อภายในประเทศ พ.ศ. 
2555 
 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี  
 

  ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เต็มเวลา/ใช้เวลาราชการ
บางส่วน ระดับ…………………………... คณะ ..........................................สาขาวิชา ………………………………………….  
ณ...............................................…………..… มีก้าหนดตามหลักสูตร………. ปี ………. เดือน …….. วัน  นับตั งแต่
วันที่ ………… เดือน ……………………. พ.ศ. ………... จนถึงวันที่ ………… เดือน ……………………… พ.ศ. …………. 
   

  ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2555 ของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งอ่ืนๆที่เกี่ยวกับพนักงานไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา 
ทั งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท้าสัญญานี และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งดังกล่าวนั น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี  
 

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย
ความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส้าเร็จโดยเร็ว 
 

  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ้าเป็นหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้
สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา และในกรณีลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับ
สัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

 
รูปถ่าย 1 นิ ว 
ชุดพนักงาน 
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  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบ
จากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา หรือทางราชการก้าหนด 
   

ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส้าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญา
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ้าเป็นต้อง
เรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี ได้ทันที 
และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั งเงินที่ทางผู้รับสัญญาจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้
สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี  

 

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั นต้นของ
ผู้ให้สัญญาทันท ี
 

3.2 เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต้าแหน่ง...................................................................
ในงาน.....................................สังกัด คณะ/วิทยาลัย/ส้านัก/สถาบัน..........................................
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือตามที่ผู ้รับสัญญาเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาสองเท่าของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

 

3.3 ในกรณีที ่ผู ้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติงานไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับ
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามสัญญานี ด้วย 

 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3        
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั งสิ น 
 

  ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส้าเร็จการศึกษา ทั งนี ไม่ว่าจะเสร็จหรือส้าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม ่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในต้าแหน่ง...................................................
ในงาน.............................................สังกัด คณะ/วิทยาลัย/ส้านัก/สถาบัน........................................................
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือในต้าแหน่งอ่ืนที่ผู้รับสัญญาเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาสองเท่าของ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา   
 

  ข้อ 5  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ  
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินอ่ืนใดที่ได้รับจาก
ทางราชการ กับให้ใช้เงินอีกจ้านวนสองเท่าของเงินเดือน ทุน และเงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการดังกล่าวให้เป็น
เบี ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบางส่วนแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 
หรือข้อ 4 จ้านวนเงินที่จะชดใช้คืนและเบี ยปรับจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ 
 

  ข้อ  6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี ยปรับตามสัญญานี  ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในก้าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญาไม่
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ช้าระภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช้าระไม่ครบถ้วน ทั งนี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม ่
ก็ตาม  ผู้ให้สัญญาจะต้องช้าระดอกเบี ยผิดนัดในอัตราร้อยละ  15  (สิบห้า)  ต่อปี  ของจ้านวนเงินที่ยังมิได้ช้าระ 
นับแต่วันครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช้าระครบถ้วน 
 

  ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก้าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ หรือในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูก
สั่งให้ออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่
ทั งนี  ถ้าผู้ให้สัญญาไปท้างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา.......... ปี .......... เดือน .......... วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญา
จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญา
จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด 
 

  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือในระหว่างระยะเวลาที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ    
ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
ทั งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 
 

  ข้อ 8 ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช้าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี  ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบ้าเหน็จบ้านาญ และ/หรือ เงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้
สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี ได้   
 

  ข้อ 9 ในวันท้าสัญญานี  ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..   
ท้าสัญญาค ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
 

  ในกรณีผู้ ค ้ าประกันถึ งแก่ ความตาย  หรื อถูกศาลมี ค้ าสั่ ง ให้ พิทักษ์ทรัพย์ เด็ ดขาด                
หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค ้าประกัน  ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค ้าประกันรายใหม่มาท้าสัญญาค ้าประกันแทนภายในก้าหนด  30  (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค ้าประกัน
เดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค้าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค้าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญา
ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค ้าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค ้าประกันรายใหม่
มาท้าสัญญาค ้าประกันแทนภายในก้าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี ได้ 
เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั งคณะกรรมการขึ นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ
อนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา  โดยไม่มีผู้ค ้าประกันได้ 
 

  สัญญานี ท้าขึ นไว้ 4 (สี่) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญา
ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ และผู้ค ้าประกันยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
 
 
 
 



หน้า 4 จาก 6 
 

ลงชื่อ........................................... ผู้ให้สัญญา                          ลงชื่อ........................................... ผู้ค ้าประกัน 
   (.................................................)                                         (................................ .................) 

 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้สัญญา 
              (………………………………………….) 
 
 
       ลงชื่อ…………………………………………..ผู้รับสัญญา 
              (………………………………………….) 
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..พยาน    
              (………………………………………….) 
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..พยาน    
              (………………………………………….) 
 
 
 
  ข้ า พ เ จ้ า  …………………………………………….…… คู่ ส ม ร ส ข อ ง  …………………..……………………… 
ยินยอมให้……………..………………………..…………….ท้าสัญญาฉบับนี ได้      
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 
              (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..พยาน    
              (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..พยาน    
              (………………………………………….) 
 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ท้าสัญญานี  
 
     ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้สัญญา 
              (………………………………………….) 



หน้า 5 จาก 6 
 

ลงชื่อ........................................... ผู้ให้สัญญา                          ลงชื่อ........................................... ผู้ค ้าประกัน 
   (.................................................)                                         (................................ .................) 

สัญญาค ้าประกัน 
 

ท้าท่ี.............................................. 
วันที่.......เดือน...........................พ.ศ. ......... 

 

  ตามท่ี.......................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ได้รับอนุญาตจาก............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้
ไปศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ/ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ............................................ ตาม
สัญญาเลขท่ี.................................ลงวันที่...................................... ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั น 
 

  ข้าพเจ้า...........................................................ผู้ค ้าประกัน....................................................... 
อายุ.............. ปี อาชีพ............................. ต้าแหน่ง ................................. สังกัด ............................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................... ซอย ........................... ถนน .............................. ต้าบล/แขวง ................................ 
อ้าเภอ/เขต....................................... จังหวัด .................................. คู่สมรสชื่อ ................................................ 
เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น.................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน” ตกลงท้า
สัญญาค ้าประกันไว้ให้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี  
 

  ข้อ 1 ผู้ค ้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้
สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค ้าประกันยินยอมช้าระหนี ไม่เกินกว่า
จ้านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั น  ให้แก่ผู้รับสัญญา
ทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี จนกว่าจะมีการช้าระหนี 
พร้อมดอกเบี ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน 
 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา/ฝึกอบรม/ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ/ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า
ผู้ค ้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค ้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา /
ฝึกอบรม/ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ/ปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย 
 

  ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบและผู้ค ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ้านวนเงินในการช้าระหนี นั น ให้ถือว่าผู้ค ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการ
ช้าระหนี ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื องความรับผิดของผู้ค ้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค ้าประกันตามสัญญานี 
ตลอดไป จนกว่าจะมีการช้าระหนี พร้อมดอกเบี ย และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ้านวน 
 

ข้อ 3 ผู้ค ้าประกันจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 
 
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
10 บาท 



หน้า 6 จาก 6 
 

ลงชื่อ........................................... ผู้ให้สัญญา                          ลงชื่อ........................................... ผู้ค ้าประกัน 
   (.................................................)                                         (................................ .................) 

สัญญานี ท้าขึ น 4 (สี่ ) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 
(หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 2 (สอง) ฉบับ และผู้ค ้าประกันยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ค ้าประกัน 
      (......................................................)  
 
 
ลงชื่อ.......................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
      (......................................................)  

 
 

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

 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท้าสัญญานี  
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ค ้าประกัน 
      (......................................................)  

 
 

 
 
 
 
 
 


