สั ญญาอนุญาตให้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1X1
นิ้ว

สัญญาเลขที่........../.................
สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้ น ณ.......................................................................ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต.......................จังหวัด.........................เมื่อวันที่.............เดื อน....................พ.ศ. .............
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิ การ โดย....................................................................
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่ งต่อไปนี้ ในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูร้ ับสัญญา” ฝ่ ายหนึ่ ง
กับ นาย/นาง/นางสาว............................................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ...................
อายุ........ปี พนักงานมหาวิทยาลัย รับเงิ นเดื อนขั้น.......................บาท ตาแหน่ ง.....................................................
สังกัดภาควิชา/กอง.....................................................คณะ............................................มหาวิทยาเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึ กษาธิ การ อยู่บ ้านเลขที่ ........................ซอย....................................
ถนน....................ตาบล/แขวง.............................อาเภอ...................................จังหวัด................................. ซึ่ งต่อไปนี้
ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผใู้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานและปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน และปฏิบตั ิการวิจยั พ.ศ.๒๕๕๑
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1

ผู้รั บ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ผู้ใ ห้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง านและปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย

ณ ต่างประเทศ ระดับ…………………...สาขาวิชา………………………………ประเทศ………………………......
มี ก าหนด…….ปี ………เดื อน…….วัน นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ……..เดื อ น……………….พ.ศ….…….. จนถึ ง
วันที่………เดือน……………….พ.ศ. …………
ในกรณี ที่ผรู้ ับสัญญาอนุญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกาหนดการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ผูใ้ ห้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับผูร้ ับ
สั ญ ญาขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ใช้ค รอบคลุ ม ระยะเวลาที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง านหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั .ณ.ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรักษาวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของผูร้ ับสัญญาและของสถานศึกษา
หรื อสถาบันที่ผูใ้ ห้สัญญาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ตลอดจนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลตะวันออก ว่า ด้วย หลัก เกณฑ์ก ารให้พ นัก งานมหาวิทยาลัย ลาไปศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู งานและ
ปฏิบตั ิการวิจยั พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ ยวกับการไปศึกษา
ฝึ กอบรม ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั และเกี่ ยวกับการจ่ายเงิ นเดื อน/ค่าจ้างระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยูแ่ ล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะ
ออกใช้บงั คับต่อไปโดยเคร่ งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
และจะตั้งใจศึก ษา ฝึ กอบรม ดู งานหรื อปฏิ บตั ิก ารวิจยั ด้วยความวิริย ะ อุตสาหะ เพื่ อให้ส าเร็ จการศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาประพฤติผดิ สัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผรู้ ับสัญญาพิจารณา
เห็ น ว่า ผูใ้ ห้ สั ญ ญาไม่ อาจส าเร็ จ การศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู งานหรื อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บ ัติก ารวิจ ัย ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 1 หรื อการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ของผูใ้ ห้สัญญาต้องยุติลง
ด้วยประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ไม่ว่า
กรณี ใด ๆ หรื อมีความจาเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิบตั ิงานให้มหาวิทยาลัย ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่ งทุนและหรื อเงิ นเดื อน/ค่าจ้าง รวมทั้งเงินที่ทางราชการ
จ่ายช่วยเหลือหรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1

รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูใ้ ห้สัญญาเพื่อกลับเข้าปฏิบตั ิงานทันที

3.2

เข้า ปฏิ บ ัติ ง านในมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวัน ออก หรื อ

กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับ สัญญาและส่ วนราชการที่ เกี่ ย วข้องเห็ นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาสองเท่าที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
3.3

ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อ

ปฏิบตั ิการวิจยั หรื อมีพนั ธะผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิงานชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิ งานชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ ปฏิ บตั ิงานชดใช้ครบ
กาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่ องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผูใ้ ห้สัญญา
ยินยอมรับผิดชดใช้ท้ งั สิ้ น
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ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสาเร็ จการศึ กษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่ จะ
เสร็ จหรื อสาเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ตามที่ผรู ้ ับสัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็ นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ผใู้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั หรื อมีพนั ธะผูกพัน
ที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ง านชดใช้ ต ามสั ญ ญาอื่ น และยัง ปฏิ บ ัติ งานชดใช้ ไ ม่ ค รบระยะเวลาตามสั ญ ญานั้ น
การปฏิบตั ิงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิบตั ิงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิม
ข้อ 5 ในกรณี ที่ผใู้ ห้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สัญญาไม่กลับมาปฏิบตั ิงาน
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อ
ปฏิ บ ตั ิก ารวิจยั และเงิ นช่ วยเหลื อใดๆ ที่ ท างราชการจ่ ายให้ผูใ้ ห้สั ญญาในระหว่า งศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั คืนให้แก่ผรู ้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
สาหรับส่ วนที่เป็ นเงิ นทุนที่ได้รับชดใช้เป็ นเบี้ยปรับรายเดื อนตามจานวนที่กระทรวงการคลังและ
สานักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึ้ น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่ สานักงาน
ก.พ.กาหนดสาหรับผูไ้ ปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เงินที่
จะชดใช้คื น และเบี้ ย ปรั บ ตามวรรคหนึ่ ง ข้า งต้น จะลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญากลับ เข้า
ปฏิบตั ิงาน
ข้อ 6 เงิ นที่จะชดใช้คืนและเงิ นเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผรู้ ับสัญญาจน
ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาหากผูใ้ ห้สัญญาไม่
ชาระภายในก าหนดระยะเวลาดัง กล่ า วหรื อช าระไม่ ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูร้ ับสัญญา
หรื อไม่ก็ตาม ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของจานวนเงินที่ยงั
มิได้ชาระนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
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ข้อ 7 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบตั ิงานหรื อกลับเข้าปฏิบตั ิงานไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึ งแก่ความตาย ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง
หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
หรื อในระหว่างระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิงานตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิด
วินยั อย่างร้ายแรงจนถูกปลดออกหรื อไล่ออกจากงาน หรื อถูกบอกเลิกสัญญาจ้าง ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้
เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาเป็ นจานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่
ผูร้ ับสัญญาหรื อกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทาง
ราชการไล่ออกหรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบตั ิงานหรื อกลับเข้าปฏิบตั ิงานไม่ครบกาหนดระยะเวลา
ตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากงานหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บป่ วยทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญา
ไม่ตอ้ งรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถา้ ผูใ้ ห้สัญญาไปทางานอื่นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิงานหรื อวันที่ ผใู้ ห้สัญญาได้
ลาออกด้วยเหตุ ดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงิ นและเบี้ยปรั บตามข้อ 5 วรรคหนึ่ ง
หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผรู ้ ับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั ควรให้ผใู้ ห้สัญญาพ้นความรับผิด
ข้อ 8 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญามีพนั ธะต้องชาระเงิ นให้แก่ผรู ้ ับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญายอม
ให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นเดื อน/ค่าจ้าง และ/หรื อเงิ นอื่นใดที่ผูใ้ ห้สั ญญาจะพึงได้รับจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อ
ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้………………………………………………..…….
ทาสัญญาค้ าประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผคู ้ ้ าประกันถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมี คาพิพากษาให้
ล้ม ละลาย หรื อ ผู ้รั บ สั ญ ญาเห็ น สมควรให้ ผู ้ใ ห้ สั ญ ญาเปลี่ ย นผู ้ค้ า ประกัน ผู ้ใ ห้ สั ญ ญาจะต้อ งจัด ให้ มี
ผูค้ ้ าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้ าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ผคู้ ้ าประกันเดิม
ถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญา
ได้รับแจ้งจากผูร้ ั บสั ญญาให้เปลี่ ยนผูค้ ้ าประกันแล้วแต่ กรณี ถ้าผูใ้ ห้สั ญญาไม่ สามารถจัดให้มี ผูค้ ้ าประกัน
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รายใหม่มาทาสัญญาค้ าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการอนุ ญาตตาม
สัญญานี้ได้
สัญญานี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ…………………………………….ผูใ้ ห้สัญญา
(…………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….ผูร้ ับสัญญา
(…………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….พยาน
(…………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….พยาน
(…………………………….……..)
ข้าพเจ้า……………………………………….คู่สมรสของ………………………………...
ยินยอมให้…………………………………………………ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ…………………………………….ผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….พยาน
(…………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….พยาน
(…………………………….……..)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ…………………………………….ผูใ้ ห้สัญญา
(…………………………….……..)
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สั ญญาคา้ ประกัน
เขียนที่................................................................................
วันที่.....................เดือน.............................พ.ศ.....................

ข้าพเจ้า.....................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................... ซอย
.....................................ถนน......................................ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต
..........................................จังหวัด.......................................อาชีพ......................................
ตาแหน่ง
..................................................ระดับ...................สังกัด....................................................... บัตรประจาตัว
ข้าราชการ/ประชาชนเลขที่...........................................ออกให้ที่..................................เมื่อวันที่......................
เดือน...................................พ.ศ.....................ขอทาสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว............................................................ได้รับอนุ ญาตให้ไป
ศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน ปฏิบตั ิการวิจยั ณ ประเทศ ..................................................................
และได้ทา
สัญญา...............................................................ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม
สัญญาเลขที่....................ลงวันที่............. .เดือน..........................พ.ศ..................นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจ
ในข้อความในสัญญาเป็ นอย่างดี แล้วข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็ นผูค้ ้ าประกัน
นาย/นาง/นางสาว
....................................................ตามสัญญาดังกล่ าวต่อมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กล่าวคือหาก นาย/นาง/นางสาว....................................................................ผิดสัญญาดังกล่าว ไม่วา่ ข้อหนึ่ ง
ข้อ ใดจะต้อ งชดใช้ เ งิ น บวกดอกเบี้ ย กับ เบี้ ย ปรั บ ตามข้อ ผู ก พัน ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาดัง กล่ า วนั้น ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงิ นบวกดอกเบี้ยกับเบี้ ยปรับดังกล่ าวทันที
โดยมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวัน ออก
มิ ต้อ งเรี ย กร้ องให้ นาย/นาง/นางสาว
................................................................ชาระหนี้ ก่อน และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญานี้ ตลอดไป จนกว่า
จะมีการชดใช้เงินบวกดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับครบถ้วน
ข้อ 2 หากมีการผ่อนผันเวลาชาระหนี้ ตามสัญญาดังกล่ าวหรื อขยายระยะเวลาอนุ ญาตให้ไป
ศึกษา ดูงาน ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ให้แก่ นาย/นาง/นางสาว......................................................... ไม่วา่ กรณี
ใดๆให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนชาระหนี้หรื อขยายระยะเวลานั้นด้วยทุกครั้ง และยัง
รับเป็ นผูค้ ้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของข้าพเจ้าและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
อันทาให้ทรัพย์สินนี้เสื่ อมราคาเพื่อเป็ นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดังนี้
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-2ทีด่ ิน
ก. โฉนดเลขที่.................................เนื้ อที่.....................ไร่ .....................งาน...................ตารางวา อยูท่ ี่
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................
ราคา
ประมาณ.............................................บาท
ข. โฉนดเลขที่.................................เนื้ อที่.....................ไร่ .....................งาน...................ตารางวา อยูท่ ี่
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................
ราคา
ประมาณ.............................................บาท
ในกรณี ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประสงค์จะให้ขา้ พเจ้าทาสัญญาจานองกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้าพเจ้าจะนาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไปจดทะเบียนจานองต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักทรัพย์อื่นๆ
ก. ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข. ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ก่อหนี้ สินหรื อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้
ในข้อ 3 แห่งสัญญานี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยงั คงมีผลอยู่
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่...................................................... ต้อง
รับผิดชอบอยูต่ ามสัญญา
สัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
(..................................................)
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ข้าพเจ้า...........................................................คู่สมรส.......................................................... ยินยอม
ให้.......................................................................ทาสัญญาฉบับน้ได้
ลงชื่อ.........................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..............................................)
ข้าพเจ้าเป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า
และเป็ นผูไ้ ม่มีพนั ธะผูกพันอยูต่ ามสัญญาค้ าประกันบุคคล
ทัว่ ไป ที่ลาศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรื อปฏิบตั ิการวิจยั รายอื่น

ลงชื่อ.........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................)

