
สัญญาเลขท่ี ................../….............. 
สัญญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ …………………………………………...ต าบล / แขวง ……………………........….. 
อ าเภอ / เขต .......................................…….จังหวัด ………….................................................................... 
เ มื่ อ วั นที่ .......................เ ดื อน ….................……………...........พ .ศ . ...................................................
ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดย...........................……………….......................................................................................... .........
ต าแหน่ง …..............…………........………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………........................................................................................
เกิด เมื่อวันที่ . ..................เดือน ............................... พ .ศ . ………………………... อายุ  ................... ปี  
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในต าแหน่ง ...………..................…………………..........…………
ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ..……………………………………................................บาท 
สังกัดภาควิชา / กอง …………………………..……………………………………………………………………..…………..
คณะ / ส านัก ................…...………………………………………………….………………………………………………….
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี………………………….… หมู่ที่ ……….………. ตรอก / ซอย …..…………………..
ถนน ……………….………...ต าบล / แขวง ……………………..……...อ าเภอ / เขต  ............................….……...
จังหวัด ……........ ...…….………...หมายเลขโทรศัพท์ ………………………….…..…. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่ายหนึ่ง  
 โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ด้วยทุนประเภท........................................................................................................................ ...
ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การลาไปศึ กษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยใช้ เวลา
ปฏิบัติงาน           เต็มเวลา           บางส่วน ระดับ ……………………………………………………...…………
สาขาวิชา ………………………………………….…….………………………...………………………..…………………………
ณ  ……………………………………...……………………………..ประเทศ…………..………………………………………… 
มีก าหนดเวลา…...…ปี…….…..เดือน………….วัน นับตั้งแต่วันที่ …..….….เดือน……..………………………….…
พ.ศ...………………..….. จนถึงวันที่ …….……….…เดือน……………………………..………พ.ศ……………..……...… 

ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
ผู้ให้สัญญาต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของผู้รับ
สัญญา และของสถานศึกษาท่ีผู้ให้สัญญาศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง
ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
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  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนโดยที่ผู้ให้สัญญาไม ่
อาจศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) 
วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบทันที  
  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พัก หรือยุติการศึกษา หรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องส่งส าเนาหลักฐานการรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับ
สัญญาทราบทุกภาคเรียน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการศึกษาครบทุกวิชา
ของภาคเรียนดังกล่าว 
 ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผู้ให้สัญญาต้อง
ยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่
ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับสัญญามีสิทธิเรียก
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที และมีสิทธิระงับซึ่งค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมทั้งเงินที่ทางผู้รับสัญญา
ช่วยเหลือ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด  
  ผู้ให้สัญญาที่ส าเร็จการศึกษา หรือถูกเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้องรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญา ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน ส าหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
และภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) วัน ส าหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ต่างประเทศ 
  ทั้งนี้  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือวันที่ครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ หรือวันที่ได้รับทราบการเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติงาน หรือยุติการศึกษา
ด้วยประการใดๆ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4  ผู้ให้สัญญาที่ส าเร็จการศึกษา หรือถูกเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้องเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานในสังกัดของผู้รับสัญญาเพ่ือเป็นการชดใช้ทุนที่ได้รับทุนลาไปศึกษา ฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ตามระยะเวลา หรือชดใช้เงินในกรณีไม่อาจปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ดังนี้ 
            4.1 ผู้ให้สัญญาที่ได้รับทุนประเภทที่ (1) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาเป็นเวลาสองเท่าของเวลาที่ผู้ให้สัญญา
ไดร้ับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
            หากผู้ให้สัญญาไม่อาจปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาตามก าหนดเวลาในวรรคแรก  
จะต้องชดใช้เงินทั้งหมดที่ได้รับจากผู้รับสัญญา ได้แก่ทุนที่ได้รับจากผู้รับสัญญา และเงินค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเป็นจ านวนสามเท่า 
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             ในกรณีผู้ให้สัญญามีภาระที่จะต้องผูกผันชดใช้เงินที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นก็ให้ 
ผูกพันไปตามนั้น 
             ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย กลับมาปฏิบัติงาน 
ไม่ครบก าหนดตามวรรคแรก ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติงาน 
  4.2 ผู้ให้สัญญาที่ได้รับทุนประเภทที่ (2) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาเป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติ
ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
             หากผู้ให้สัญญาไม่อาจปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาตามก าหนดเวลาในวรรคแรก  
จะต้องชดใช้เงินทั้งหมดท่ีได้รับจากผู้รับสัญญา ได้แก่ทุนที่ได้รับจากผู้รับสัญญา และเงินค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเป็นจ านวนสองเท่า 
              ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบก าหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
 ข้อ 5  ผู้ให้สัญญาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยอีก ระยะเวลาที่
ไปในครั้งหลังไม่ให้ถือว่าเป็นการท างานเพ่ือชดใช้ทุนในครั้งก่อน 
 ข้อ 6  ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 7  เงินที่จะชดใช้คืนตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วน
ภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่
ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยัง
มิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 4  เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือได้รับอนุมัติให้ลาออก
เนื่องจากเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  หรือเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ชดใช้เงินตามสัญญานี้ 

ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอื่นในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญา 
จะต้องกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติให้ลาออก หรือออกด้วยเหตุตามวรรคแรก  
ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญานี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความผิด 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้ สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินสะสม และหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับทางจากผู้รับสัญญา เพ่ือ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 
 
พนักงานลงลายมือชื่อ...........................................คู่สมรสพนักงานลงลายมือชื่อ................................... 
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 ข้อ 10 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (ผู้ค้ าประกัน)………………………………………………. 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ
มีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกัน 
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน  
นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 
  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้ รับสัญญา  
ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ 
ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยจัดหาบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่บุคคลที่ผู้รับสัญญาก าหนดคุณสมบัติให้เป็น              
ผู้ค้ าประกันได้ตั้งแต่แรก มาค้ าประกันแทนผู้ค้ าประกันเดิมก็ได้ 

 
 สัญญานี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญาถือไว้
หนึ่งฉบับ ผู้รับสัญญาถือไว้สองฉบับ 
 
 
  ลงชื่อ…………………………………………………………………………..ผู้รับสัญญา 
          (……….…………………………………………………………….) 
 
 

  ลงชื่อ…………………………………………………………………………..ผู้ให้สัญญา 
          (……………………………………………………………..………..)(พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 
 

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

  ลงชื่อ………………………..………………………………………………..พยาน 
          (………………………………………………………………………..) 
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ข้าพเจ้า..................................................................................... ................................ 
คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ....................................................................................................  
ยินยอมให้.......................................................................................... ......ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………..………………..ผู้ให้ความยินยอม 
          (……………………………………………………………....) 
 
 

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

  ลงชื่อ………………………………………………………..…………..พยาน 
          (…………………………………………………………………..) 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( โสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะท าสัญญานี้ 
 
 
  ลงชื่อ………………………………………………………………………...ผู้ให้สัญญา 
          (………………………………………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สัญญาค ้าประกัน 
(สัญญาอนุมัตใิห้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย) 

 
    
         เขียนที่............................................................ 

             วันที่........เดือน.............................พ.ศ.............. 
 
  ตามท่ี……………………………………………………………………………………………...ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ  ………………..……………………………
ประเทศ ………………………………..…………..……........ตามสัญญาเลขที่………………..…………………………..…
ลงวันที่............................ เดือน …………………………………...........................พ.ศ.……………………….………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุมัติ” นั้น  
 
  ข้าพเจ้า..............………………..……………………………………………….…..………………………
อายุ…………………….ปี เกิดเม่ือวันที่……….……เดือน…………………………………..……….พ.ศ…………………… 
อาชีพ ………………………………………………........….ต าแหน่ง…………………………..…………………………………
สังกัด …………………………………………………….……อยู่บ้านเลขท่ี ………………….……..หมู่ที่ ………………..…
ตรอก / ซอย ………………………………………..………….ถนน ………………………………..…………..……………….
ต าบล / แขวง …………….……….....................อ าเภอ / เขต ……………..……………………..…………..…………
จังหวัด ……………………………………….…………….…หมายเลขโทรศัพท์………….........................................
คู่สมรสชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เกี่ยวพันกับ “ผู้ให้สัญญา” โดยเป็น ……………………………………………………….…......ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา 
กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุมัติไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค ้าประกันยินยอม
ช้าระหนี ไม่เกินกว่าจ้านวนเงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุมัติ
ดังกล่าวนั นให้แก่ผู้รับสัญญาทันที ที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค้ าประกันจะ     
รับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย(ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินเดือนอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับการศึกษาหรื อสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้ง             
ให้ผู้ค ้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ............................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
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  ข้อ 2 ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญา
อนุมัติให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบและผู้ค ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจ้านวนเงินในการช้าระหนี นั น ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือ
ผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิด
ในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย(ถ้า
มี) ครบเต็มจ านวน 
  สัญญานี้ท าขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ าประกัน 
       (..........................................................) 
 
 
ลงชื่อ...........................................................พยาน 
       (..........................................................) 
 
       
ลงชื่อ...........................................................พยาน 
       (..........................................................) 
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  ข้าพเจ้า................................................................. ...................................................... 
คู่สมรสของ................................................................................................................... ...........................
ยินยอมให้................................................................................................................... ..ท าสัญญาฉบับนี้ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
       (..........................................................) 
 
 
ลงชื่อ...........................................................พยาน 
       (..........................................................) 
 
       
ลงชื่อ...........................................................พยาน 
       (..........................................................) 

 
 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ าประกัน 
       (..........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
             อนึ่ง    หากผู้รับทุน/ผู้ศึกษาต่อ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุนหรือผู้รับสัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 
          ข้าพเจ้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการในขณะที่รับทุน/ลาศึกษาต่อ อย่าง
เคร่งครัด เอกสารนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ทั้งนี้ได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้า 1 ฉบับ และทางมหาวิทยาลัย       
2 ฉบับ ผู้รับทุน/ลาศึกษาต่อ ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้   
เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
ผู้รับทุน/ผู้ลาศึกษา.........................................................    พยาน........................................ .............................. 
                       (......................................................)    (................................................................ .............) 
 
ผู้ค้ าประกัน(ผู้รับทุน/ลาศึกษา)......................................    พยาน...................................................................... 
                       (......................................................)    (................................................................ .............) 
 

 
 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
1. ต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่าง

เคร่งครัด 
2. ไม่หลีกเหลี่ยง ละเลย เพิกเฉย หรือเลิกการศึกษา 
3. ต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผล

การศึกษาทุกภาคการศึกษา 
4. กรณีข้าราชการ/พนักงาน จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับตั้งวันส าเร็จ

การศึกษา หรือวันครบก าหนดการลาศึกษาต่อตามค าสั่งก าหนด กรณีบุคคลทั่วไป จะต้องรายตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันส าเร็จการศึกษา 

5. กรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือเปลี่ยน             
ผู้ค้ าประกันภายใน 30 วัน 

6. กรณีบุคคลากรภายในที่ลาศึกษาจะต้องด าเนินการขอขยายเวลาศึกษาภายใน 30 วัน ก่อนครบ
ก าหนดเวลาตามค าสั่งให้ลาศึกษา (หากเลยก าหนดตามค าสั่งลาศึกษาเกิน 10 วันท าการ โดยไม่มีเหตุ
อันควรมหาวิทยาลัยจะให้ยุติการศึกษาต่อแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที) 

7. กรณีผู้รับทุนประสงค์ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยจะถือว่าหลักฐานการ
โอนเงินกับธนาคารเป็นหลักฐานการรับเงินของผู้รับทุน 

การชดใช้ทุน 
         ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนหรือผู้ให้สัญญาผิดสัญญาหรือไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน    
ไม่ครบตามก าหนด ผู้รับทุนหรือผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับตามที่ก าหนดในสัญญาให้แก่
ผู้ให้ทุนหรือผู้รับสัญญาภายในก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนหรือผู้รับสัญญา 



 


