
 
สัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาตอ 
        ภายในประเทศภาคปกต ิ

                   สัญญาเลขท่ี……/……… 
 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………………….…………..…………..ตําบล/แขวง………………………………...…… 
อําเภอ/เขต……………………..…จังหวัด……………...………เม่ือวันท่ี….....เดือน………....……….พ.ศ………ระหวาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย……………………………..………….อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว………...……………………………................................... 
เกิดเม่ือวันท่ี................................. เดือน............................................... พ.ศ...........................อาย.ุ.................................... ป 
ปฏิบัตริาชการในตําแหนง………………….……..…………………………อัตราเงินเดือน………............................ บาท
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ    
อยูบานเลขท่ี………….ซอย……….…………..….ถนน……………….…………….ตําบล/แขวง…………….…………
อําเภอ/เขต………………...……....จังหวัด…………….…………... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียก  “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
  โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตาม ขอ31  
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

คูสัญญาท้ังสองฝาย ไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
  ขอ 1  “ผูรับสัญญา”   อนุญาตให   “ผูใหสัญญา”   ไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ  ระดับ……..…
สาขาวิชา.……………………….…..……..ท่ี…………….….……………..….………มีกําหนด……………....ปนับตั้งแต 
วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ …...……จนถึงวันท่ี………เดือน……………………………….พ.ศ………… 

ขอ 2  ในระหวางเวลาท่ี  “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพ่ิมเตมิ “ผูใหสัญญา” จะตองรักษาวนิัย 
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือคําส่ังทางราชการของ “ผูรับสัญญา” และของ
สถานศึกษาท่ี “ผูใหสัญญา” ศึกษา ตลอดจนขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา
และเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และท่ีจะออกใชบังคับ
ตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัและคําส่ังดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน ดวยความ
วิริยะอุตสาหะเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ี “ผูใหสัญญา” ไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได “ผูใหสัญญา” จะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา” จะตองยื่น
ใบลาตอ“ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

 
  /ผูใหสัญญา… 

 

ติดรูปถาย
ขนาด 1x1 นิ้ว 
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“ผูใหสัญญา” จะตองไมพักหรือยุตกิารศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก 

“ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาท่ี “ผูรับสัญญา” หรือทางราชการกําหนด 
 

ขอ 3 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีท่ี “ผูรับสัญญา”  พิจารณา
เห็นวา “ผูใหสัญญา” ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือการศึกษาของ“ผูใหสัญญา” ตองยุติลงดวย
ประการใดๆ หรือ “ผูรับสัญญา”  ไมอนุญาตให “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก 
“ผูใหสัญญา” กลับมาปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการ “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และ 
มีสิทธิระงับซ่ึงทุนและหรือเงินเดือนรวมท้ังเงินท่ีทางราชการจายและชวยเหลือ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และ “ผูใหสัญญา” 
จะตองปฏิบัติดังนี ้

 3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชาช้ันตน
ของ “ผูใหสัญญา” ทันที 

 3.2 เขาปฏิบัติราชการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  หรือกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามท่ีทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลา
ท่ีใชในการศึกษา 

 3.3 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพ่ิมเติมและยังปฏิบัติราชการไมครบ
ระยะเวลาตามสัญญา “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาท่ียังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับระยะเวลาท่ี
ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

 ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการท่ี ผูใหสัญญา” ไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3  
“ผูใหสัญญา” ยินยอมรับผิดชดใชท้ังส้ิน 
 
                           ขอ 4 เม่ือ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับมาปฏิบัติราชการใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือในกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามท่ีทางราชการเห็นสมควรในทันที
เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  
 

ขอ 5 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือ ขอ 4 หรือ “ผูใหสัญญา” ไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการไมวาดวยเหตุใด “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนท่ีไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใดๆ ท่ีทาง
ราชการจายให “ผูใหสัญญา” ในระหวางศึกษาคืนใหแก “ผูรับสัญญา” นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองจายเงินเปนเบ้ีย
ปรับใหแก “ผูรับสัญญา” อีกหนึ่งเทาของเงินท่ี  “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 
  ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ  
ขอ 4 เงินท่ีจะชดใชคืนและเบ้ียปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ี  “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 

/ขอ 6... 



3 
 
ขอ 6 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบ้ียปรับตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา” จะตองชําระใหแก “ผูรับสัญญา”  จน

ครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา” หาก “ผูใหสัญญา” ไมชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้จะโดยความยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม  
“ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

 
ขอ 7 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือ ขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ถูกส่ังให
ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ “ผูใหสัญญา” ไมตองรับผิดตามความ ในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตท้ังนี้ ถา“ผูใหสัญญา”   
ไปทํางานอ่ืนในระหวางระยะเวลา......................(.................) ป นับแตวันท่ี “ผูใหสัญญา”  จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันท่ี 
“ผูใหสัญญา” ไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน “ผูใหสัญญา” ยังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบ้ียปรับ ตาม
ขอ  5  วรรค 1 หรือวรรค  2 แลวแตกรณีเวนแต “ผูรับสัญญา”   จะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 
   ในระหวางระยะเวลาท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือในระหวางระยะเวลาท่ี 
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ  3  หรือ  ขอ  4  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือ
ปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและเบ้ียปรับใหแก “ผูรับสัญญา” เปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวน
เชนเดียวกับสัญญาขอ 5  
 

ขอ 8 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีพันธะตองชําระเงินใหแก  “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา” 
ยอมให “ผูรับสัญญา” หักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ี “ผูใหสัญญา” จะพึงไดรับจากทางราชการ เพ่ือชดใช
เงินท่ี “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 
ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” ไดจัดให....................................................................................... 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี  
คําพิพากษาใหลมละลาย หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา” เปล่ียนผูค้ําประกัน “ผูใหสัญญา” จะตองจัดให
มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูค้ําประกันเดิมถึงแกความ
ตาย หรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรบัแจงจาก  
“ผูรับสัญญา”  ใหเปล่ียนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญา 
ค้ําประกันแทนในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแต “ผูรับสัญญา”   
ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา “ผูใหสัญญา”  เปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให “ผูใหสัญญา”    
ศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

/หนังสือสัญญา... 
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หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน “ผูใหสัญญา”  ไดอานเขาใจขอความ

ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 

 
ลงช่ือ……………………………………..ผูใหสัญญา 

                                                  (……..…………..………..…….….) 
 

ลงช่ือ……………………………………..ผูรับสัญญา 
                                                   (……………………………..…….) 
 

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

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

 
ขาพเจา…………………………………………….คูสมรสของ………………………………..…………

ยินยอมให……………………………………………………ทําสัญญาฉบับนี ้
 

ลงช่ือ……………………………………ผูใหความยินยอม 
               (……….…………………… ……..) 
 

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

ลงช่ือ……………………………………..พยาน 
                 (……………………………..……..) 
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ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา ) ในขณะท่ีทําสัญญานี ้

 
 

       ลงช่ือ……………………………………..ผูใหสัญญา  
 (…….………………………..……..) 
 
 
 

 
ไดตรวจสัญญาถูกตองแลว 

  
ลงช่ือ……………………………………นิติกร/ผูปฏิบัติงานกฎหมาย 
       (…………………………..…………) 
ลงช่ือ……………………………………หัวหนางานการเจาหนาท่ี 
       (…..…..................................……..…) 
ลงช่ือ……………………………………ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี             
       (…......................................................) 
ลงช่ือ……………………………………รองอธิการบดีฝายบริหาร        
       (…..................................................…) 
ลงช่ือ……………………………………รองอธิการบดีฝายวิชาการ        
       (…..................................................…) 
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บันทึกขอตกลง 
 

แนบทายสัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกต ิ
สัญญาเลขท่ี……………………...ฉบับลงวันท่ี……….เดือน……………………………………พ.ศ……….. 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับ…………………………………………………. 
………………………………………… 

 
ตามท่ีขาพเจาไดทําสัญญาลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ    สัญญาเลขท่ี……………ฉบับลงวันท่ี……..

เดือน……………………………พ.ศ………….ซ่ึงขอ 5.2 กําหนดวา “เขาปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการท่ีทาง
ราชการกําหนดตอไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หรือในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
หรือ ในกระทรวง  ทบวง  กรม   ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  นั้น   ขาพเจาขอทําความตกลงใหไวตอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  วา 
 ขอ 1 ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัตริาชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือในสํานักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ หรือในกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีทางมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ตลอดระยะเวลาท่ีขาพเจามี
ความผูกพันตามสัญญา 
 ขอ 2 ขาพเจาจะไมโอนไปบรรจุแตงตั้งรับราชการใน กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน นอกจากท่ีกลาวในขอ 1              
ในระหวางเวลาท่ีขาพเจายังมีความผูกพันตามสัญญา ดังกลาวอยู 
 ขอ 3 หากขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาและขอตกลงดังกลาว ขาพเจายินดีชดใชจํานวนเงินท่ีจะตองรับผิดตามสัญญา
เต็มจํานวนทันทีโดยไมผอนชําระ 
 คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานดังตอไปนี ้
 
 

ลงช่ือ………………………………..ผูใหสัญญา 
   (                                                     ) 

 
ลงช่ือ………………………………..ผูรับสัญญา 

 (                                                     ) 
 

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

 
     ลงช่ือ………………………………..พยาน 

  (                                                     ) 
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สัญญาค้ําประกัน 
 

ทําท่ี……………………………………………. 
วันท่ี……......เดือน……….......…………..พ.ศ…...….. 

 
ตามท่ี ……………………………………………..ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” ไดรับ

อนุญาตจาก................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาเพ่ิมเติม/
ฝกอบรมท่ี……………................………….......ตามสัญญาเลขท่ี……….….....ลงวันท่ี…………………… 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ขาพเจา………………………………................ผูค้ําประกัน.............................…..…อาย…ุ……ป 
อาชีพ……………………………………ตําแหนง..............................…………สังกัด…………..………………….อยู
บานเลขท่ี………………………......…………ซอย……………………ถนน………......................……...........…… 
ตําบล/แขวง…………….............………อําเภอ/เขต…………....................………จังหวัด……........………………. 
คูสมรสช่ือ………………………………….…………เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน...............................ซ่ึงตอไป 
ในสัญญานี้ เรียกวา  “ผูค้ําประกัน”  ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี ้

ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดชอบใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ  ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่ง   ขอใดดวยประการใด ๆ 
ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นท้ังส้ินทุกประการใหแกผูรับสัญญานี้
ทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวา
จะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดวยทุนหรือเงิน
อ่ืนใดก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอนั้นจะเปนการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม  และแมวาการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอนั้น  ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงให 
ผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญา
ไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย 

ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก  
ผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม  ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา 
หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินใน
การชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปล้ืองความรับผิดของผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน  

 
 

/ขอ 3... 

 
อากรแสตมป 

10 บาท 
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ขอ3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไข

ในสัญญาอนญุาต  
สัญญานี้ทําขึ้น ………………(……………)  ฉบับ   มีขอความตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจ

ขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 

ลงช่ือ………………….......…………………ผูค้ําประกัน 
                                 (…………………........………………) 
 
    ลงช่ือ………………………….......…………คูสมรสผูใหความยินยอม 

                    (……………………........……………) 
 

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

    ลงช่ือ……………….......……………………พยาน 
                      (……………........……………………) 
 
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา ) ในขณะท่ีทําสัญญานี ้

 
ลงช่ือ……………………………………ผูค้ําประกัน 

                      (…………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
หนังสือรับรองของผูคํ้าประกัน 

 
เขียนท่ี………………….………………………………… 
วันท่ี……..เดือน…………………………..พ.ศ………….. 

 
ขาพเจา………………………….……..……ช่ือสกุล……….…………..…………….เกิดเม่ือวันท่ี……….……

เดือน……..………….……พ.ศ……….อาย…ุ…...ป รับราชการเปนขาราชการระดับ….……สังกัด………………………. 
…………..…………………...…กระทรวง……………………………มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี……………หมูท่ี………... 
ตรอก/ซอย…………………….……ถนน………….…………….……ตําบล/แขวง………………..…………………….
อําเภอ/เขต…………………....จังหวัด…………………………..ขอใหคํารับรองแก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วา 
 ขอ 1 ขาพเจาเปนผูไมมีพันธะผูกพันในสัญญาค้ําประกันสัญญาของขาราชการท่ีลาไปศึกษาตอหรือฝกอบรม     
ภายในประเทศ  หรือลาไปศึกษา หรือฝกอบรมหรือดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ รายอ่ืนแตอยางใด 
 ขอ 2 ขาพเจายอมเขาทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของขาราชการท่ีลาไปศึกษา หรือฝกอบรม หรือดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ของ นาย / นาง / นางสาว ………………………………………………….....ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ตามสัญญาค้ําประกันฉบับลงวันท่ี………เดือน………………………………..พ.ศ…………นั้นทุกประการ 
 
 จึงใหคํารับรองไวเปนหลักฐาน 
 
     ลงช่ือ…………………………………………….ผูใหความยินยอม 
      (…………………………………………) 
 
     ลงช่ือ……………………………………………..พยาน 
      (…………………………………………) 
 

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

 
 
 

 
 
 


