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สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขท่ี.................../.................. 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ..................................................................................... ต าบล/แขวง................................... 

อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................................เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ...................
ระหว่างกรม........................................................................................กระทรวง....................... ............................................ 
โดย.................................................................. ...........................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้รับสัญญา ”  ฝ่ายหนึง่ 
กับ นาย/นาง/นางสาว.....................................................ชื่อสกุล.................................................เกิดเม่ือวันที่................... 
เดือน.........................พ.ศ............อายุ............ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน.................................ระดับ.................. 
ขั้น.................บาท ต าแหน่ง.........................................สังกัด.......................................กอง.... ............................................
กรม......................................................กระทรวง...........................................อยู่บ้านเลขท่ี.... ..................ซอย..................
ถนน......................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...................... 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้ให้สัญญา ”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ภาคปกติ ระดับ.........................................
สาขาวิชา...........................................................ที่.............................................................................. .มีก าหนด.................. 
นับตั้งแต่วันที่............เดือน................................พ.ศ...............จนถึงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ............. 
 ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาท่ีผู้ให้สัญญาศึกษา 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  และกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งท่ีได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะ
อุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณี อ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้
สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า)วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญา 
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
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ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้รับสัญญา
ก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา 
หรือทางราชการก าหนด 
 ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ผู้ให้
สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือ
ผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานใน
หน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญา
ทันท ี
  3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม................................................ ......กระทรวง...............................................
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  3.2  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมและยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลา
ตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลาที่ ต้องปฏิบัติ
ราชการตามสัญญานี้ด้วย 
   ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1,  3.2 และ 3.3 ผู้ให้
สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตาม
ข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม...........................................กระทรวง................ ................... 
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาใน
ระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าวเว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต 
นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ให้ชดใช้เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอ่ืน ๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่าง
ศึกษาหรือฝึกอบรม บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญา
การเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้
คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ 
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 ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายใน
ก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวหรือช าระไม่คบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี  ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลา
ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ลาออกเนื่องจาก    เจ็บป่วย   ทุพพลภาพ   เป็นคนไร้ความสามารถ   เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1  หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้  ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนใน
ระหว่างระยะเวลา...............(..............) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออก
จากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค 1 หรือ
วรรค 2  แล้วแต่กรณีเว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า  มีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด 
 ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาก
ราชการผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับ
สัญญาข้อ 5 
 ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหัก
เงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ได ้
 ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ................................... ....................................ท าสัญญาค้ าประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้ เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  
ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามี
สิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มี
ศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้  
 

-4-/... 
ลงชื่อ..................................ผู้ให้สัญญา 
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หนังสือสัญญานี้ท าข้ึนไว้ 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือ
ไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ กองต้นสังกัดหรือเทียบเท่าขึ้นไปของผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และให้ผู้รับสัญญาส่งส าเนา
สัญญาเก็บไว้ที่กรมบัญชีกลาง 1 (หนึ่ง ) ฉบับ  

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา ( ผู้เรียน ) 

                  (..............................................) 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับสัญญา 
                    (..............................................) 
 

ลงชื่อ..............................................พยาน ( ผู้ค้ าฯ ) 
                   (..............................................) 
 

ลงชื่อ.............................................พยาน ( นิติกร ) 
              (..............................................) 
 
ข้าพเจ้า..................................................................คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ..................................................... 

ยินยอมให้.......................................................................ท าสญัญาฉบับนี้ได้ 
 

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/ คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้ให้สัญญา 
                    (..............................................) 
 

หมายเหตุ (1)  ผู้รับสัญญา หมายถึง กรมโดยอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม 
  (2)  ให้ผู้ท าสัญญาค้ าประกันลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย 
  (3)  ให้ผู้ให้สัญญาลงชื่อก ากับไว้ในสัญญาทุกหน้า 
  (4)  ถ้าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา 
 


