(ตัวอย่างการเขียน)
แบบ ศน.1

ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
(เขียนที)่ ...............................................................
วันที…่ .……..เดือน………….……………..พ.ศ............................
เรื่อง ขออนุมัติลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา..............................................................................
เรียน

ผู้อานวยการ (ต้นสังกัด) ของผู้
ลา
.................................................................................................................

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................เกิดวันที่..................
เดือน..............................พ.ศ.................อายุ.................ปี.............เดือน...............วัน (นับถึงวันเปิดการศึกษา)
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ วันที่...........เดือน........................พ.ศ....................... ปัจจุบันดารง
ตาแหน่ง.................................ระดับ..................กอง...........................................กรม.................................... .
กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อื่นๆ (ระบุ).........................................
จังหวัด.......................................................รวมเวลารับราชการ...............ปี............เดือน ได้รับเงินเดื อนๆ ละ
........................................................บาท มีความประสงค์จะขอลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา
................................................................. ณ (ชื่อสถานศึกษา)........................................................มีกาหนด
...............ปี...............เดือน การศึกษาหรือฝึกอบรมจะเริ่มในวันที่..................เดือน......................พ.ศ............
ถึงวันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........................
- เขียน 1 ปี เท่ านั้น และต้ องเขียนทุก 1 ปี
- เขียน 6 เดือน กรณีขยายเวลาศึกษา

ครั้งสุดท้าย ข้าพเจ้าได้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ ในหลักสูตร/สาขาวิชา
..................................................................ณ (ชื่อสถานศึกษา)...................................................ตั้งแต่วันที่..........
..................เดือน.................................พ.ศ..................ถึงวันที่.................เดือน...........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้าราชการลาไปศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศแล้ว และจะปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์ ขณะนี้มิได้เจ็บปุวยอย่างใด และเห็นว่าหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ข้าพเจ้าขอลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ราชการ คือ..........................................................
......................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
ผู้ลาเรียน

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

คารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อานวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................ตาแหน่ง..............................
.....................................................ขอรับรองว่า ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................................
ขออนุมัติไปศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตร/สาขาวิชา.................................................................มีความสาคัญและ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ คือ จะนาความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสาเร็จการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมแล้ว จะให้ปฏิบัติงานให้ตรงกับวิชาที่ผู้นี้ได้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม และเมื่อได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา
หรือฝึกอบรมแล้ว จะไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จะไม่ตั้งอัตรากาลังเพิ่ม และไม่เกินจานวนข้าราชการ
ที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมสาหรับปีนี้
ผู้อานวยการ (ต้นสังกัด) ของผู้
ลา
(ลงชื่อ)........................................

............./................/.............

คาสั่ง
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
ผู้อานวยการ (ต้นสังกัด) ของผู้

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

(ตาแหน่ง)
..………../……………./……..…….
หมายเหตุ - ผู้ขอลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมจะต้องไปทาสัญญากับกรมหรือส่วนราชการเจ้าสังกัดที่มี
ฐานะเทียบเท่ากรม

(ตัวอย่างการเขียน)
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที่………….…………..
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ .............................................................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................เมื่อวันที่………….เดือน..................พ.ศ................ระหว่าง
กรม.........................................กระทรวง.......................................โดย........................................ซึง่ ต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว .....................ชื่อสกุล............................................
เกิดเมื่อวันที่……………..….เดือน…………………….……………………พ.ศ………………..………อายุ…………………….ปี
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน.............................................ระดับ……………………ขั้น.......................บาท
ตาแหน่ง…………………………………สังกัด....………………………กอง.............................กรม................................
กระทรวง............................อยู่บ้านเลขที่……………….ซอย……………...………………..ถนน……………………………
ตาบล/แขวง……………………..…อาเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสั ญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง
โดยที่ผู้ ให้ สั ญ ญาเป็ น ผู้ ได้ รับ อนุ ญาตจากผู้ รั บสั ญ ญาให้ ไปศึก ษาเพิ่ มเติม ในประเทศตาม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ไปศึก ษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ดูง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ภาคปกติ
ระดับ...........................................สาขาวิชา...................................... ที…่ …………………มีกาหนด………………..
นับตั้งแต่วันที่………..เดือน………..……..………พ.ศ……………จนถึงวันที…่ .……เดือน………………….พ.ศ………………..
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งของทางราชการของผู้รับสัญญาและ
ของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร
1013.8.5/ว22 ลงวัน ที่ 15 กัน ยายน 2552 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทา
สัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ระดับระบุ:วุฒิบัตร,ปริญญาตรี
,
ปริญญาโท, ปริญญาเอก

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจาเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา
/ตามปกติ...
(ผู้ลาเรียนลงชื่อทุกหน้า)

ข้อมูล
ผู้เรียน

-2ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นไปลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญา
จะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้ สั ญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความ
เห็น ชอบจากผู้รั บสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้ รับสั ญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบ
รายงานและตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกาหนด
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้อง
ยุ ติ ล งด้ ว ยประการใด ๆ หรื อ ผู้ รั บ สั ญ ญาไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาศึ ก ษาต่ อ ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ หรื อ มี ค วาม
จาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุ ญาตตาม
สัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่ง ทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่ม
อื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม........................................ กระทรวง..................หรือ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ทางราชการเห็ นสมควรทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา
3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม และยังปฏิบัติราชการไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการ โดยนั บระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับ
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3
ผู้ให้สัญญายินยอมารับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม................................
กระทรวง............................... หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ ทางราชการเห็นสมควรในทันที เป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลือใด ๆ
ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น
เบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ ไป
ศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา
/ให้ชดใช้...
(ผู้ลาเรียนลงชื่อทุกหน้า)

-3–
ให้ชดใช้เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือฝึกอบรม
บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญา
การเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2
หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณี
ที่ผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ
เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค1 หรือ
ตัวหนังสือ ปีนับแต่
ตัวเลข
วรรค2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา…………..……(………......)
วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วย
เหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค1 หรือวรรค2
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหว่างระยะเวลา
ที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก
ลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวน
เงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วน เช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ
เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ชื่อผู้ค้าประกัน

ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้…………….……………………..............ทาสัญญาค้า
ประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว

/ในกรณี...
(ผู้ลาเรียนลงชื่อทุกหน้า)

-4ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมี
คาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่
ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย
หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถ
จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิ
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจ
ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน คู่สัญญาต่าง
ยึดไว้ฝุายละฉบับ
ผู้ลาเรียน

ลงชื่อ…………………………………ผู้ให้สัญญา
(…………………………………)
ผู้อานวยการ (ต้นสังกัด) ของผู้
ลา

ลงชื่อ…………………………………ผู้รับสัญญา
(.......................................)
ชื่อผู้ค้า

ประกัน
ลงชื่อ…………………………………พยาน
(…………………………………)

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

/ข้าพเจ้า...
(ผู้ลาเรียนลงชื่อทุกหน้า)

-5–
ข้าพเจ้า ........................…………………คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ……………………………………..
ยินยอมให้ ..................................................………………………ทาสัญญาฉบับนี้ได้
สามี/ภรรยา ของผู้เรียน

ลงชื่อ…………………….…………..ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………….) กรณีไม่มีคู่สมรส ให้เว้นไว้
ชื่อผู้ค้า
ประกัน
ลงชื่อ…………………….…………..พยาน

(……………………………….)

กรณีไม่มีคู่สมรส ให้เว้นไว้

ลงชื่อ…………………….…………..พยาน
(.........................................) กรณีไม่มีคู่สมรส ให้เว้นไว้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ…………………….…………..ผู้ให้สัญญา
(……………………………….) ลงชื่อกรณีผู้เรียนไม่มีคู่สมรส

(ผู้ลาเรียนลงชื่อทุกหน้า)

ตัวอย่างการเขียน

ติดอากรแสตมป์
จานวน 10 บาท
และขีดฆ่าอากร
แสตมป์
โดยผู้ค้าประกัน

สัญญาค้ากันประกัน
ทาที.่ .................................................................
วันที่…………..…เดือน………………………….….. พ.ศ…………………
ตามที่ ...................................................……………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุมัตจิ าก ..............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”ให้ไปศึกษา
เพิ่มเติม/ฝึกอบรมที…่ ……………………….………….…….ตามสัญญาเลขที่…………….…….ลงวั
นที…่ …………………………………
เว้นไว้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้อมูลผู้ค้าประกัน

ข้าพเจ้า ................................………………ผู้ค้าประกัน..............................................อายุ........ปี
อาชีพ…………………………………….ตาแหน่ง……………………………..สังกัด………………………………………………………..
อยู่เลขที่..................................ซอย…………………………….……………….…...ถนน…….……………..………………….……..
ตาบล/แขวง……………..……..………….อาเภอ/เขต………………………….……จังหวัด……………………….……….………….
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วม
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใด ๆ ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน และ
ผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม
ต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น
ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกัน
ผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอม
ในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลง มิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกัน
และรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มจานวน
/ข้อ3...

(ผู้ค้าประกันลงชื่อทุกหน้า)

ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทาขึ้น ............... (……………….) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ…………………….…………..ผู้ค้าประกัน
(……………………………….)
ลงชื่อ…………………….…………..คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(……………………………….) กรณีไม่มีคู่สมรส ให้เว้นไว้
ผู้เรียน/ผู้ให้สัญญา

ลงชื่อ…………………….…………..พยาน
(……………………………….)
ลงชื่อ…………………….…………..พยาน
( ....................................... )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อผู้ค้าประกัน

ลงชื่อ…………………….…………..ผู้ค้าประกัน
(……………………………….)

(ผู้ค้าประกันลงชื่อทุกหน้า)

ลงชื่อกรณีไม่มีคู่สมรส

