
 

 

 

 

สัญญาอนญุาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

สัญญาเลขที…่…………… 
 
  สัญญาฉบบันีท้ําขึ้น ณ ……………….……………………..ตําบล/แขวง………………………..
อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……………………เม่ือวันที่……….เดือน………………..พ.ศ………… 
ระหวางมหาวทิยาลัย/สถาบนั………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  โดย……………………………………….ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่ง  
กับ  นาย, นาง, นางสาว……………………ชื่อสกุล………………………เกดิเม่ือวันที…่…….เดือน…………… 
พ.ศ………….อายุ…………ป  รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั  รับเงินเดือนในอันดับ……... 
ภาควิชา/กอง/……………………………………..มหาวิทยาลัย/สถาบัน………………………………………….. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  อยูบานเลขที…่…………..ซอย……………………..ถนน…………….. 
ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………… 
ซึ่งตอไปในสญัญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”  อีกฝายหนึ่ง 

  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรบัอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาตอภายในประเทศตามระเบียบ 
ก.ม. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542 

  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศ  โดยใชเวลาราชการเตม็
เวลา/บางสวน ระดับ…………….สาขาวิชา…………………………………..ที่…………………………………… 
มีกําหนด……………………………………….นับตั้งแตวันที…่………..เดือน……………………..พ.ศ………… 
จนถึงวันที…่………..เดือน…………………………….พ.ศ……………. 

  ขอ 2  ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินยั 
และประพฤตปิฏิบตัิตามระเบียบขอบังคบัของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและของ
สถานศึกษาทีผู่ใหสัญญาศกึษา  ตลอดจนระเบียบ ก.ม. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542  และกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไป
ศึกษาและเกีย่วกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา  ทั้งที่ไดออกใชบังคบัอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะ
ออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด  และใหถือวากฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบัและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับน้ี 
  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤตตินในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ดวยความวิรยิะอุตสาหะเพือ่ใหสําเร็จการศึกษาโดยเรว็ 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอ่ืนโดยที่ผูใหสัญญา  ไมอาจไป
ศึกษาตามปกติได  ผูใหสัญญาจะตองยืน่ใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกนิกวา 15 (สบิหา) วัน  ผูให
สัญญาจะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญา  ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 
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  ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา  โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับสัญญากอน  และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรบัสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบ
รายงานและตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญาหรือทางราชการกําหนด 
  ขอ 3  ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ  2  หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา 
พิจารณาเห็นวา  ผูใหสญัญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสญัญา
ตองยุตลิงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณใีด ๆ หรือมีความ
จําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏบิัตงิานในหนาที่ราชการ  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานี้ไดทนัที  และมีสิทธิระงับซ่ึงทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืน
ใด และผูใหสญัญาจะตองปฏิบัต ิดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลบัเขาปฏิบตัิราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา 
ชั้นตนของผูใหสัญญาทันท ี

3.2 เขาปฏบิัติราชการในมหาวิทยาลัย / สถาบนั..................................................... 
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวง  ทบวง  กรม  อ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  และยังปฏิบตัิราชการไม
ครบระยะเวลาตามสัญญา  ผูใหสัญญาจะตองปฏิบตัิราชการโดยนับระยะเวลาที่ยงัขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับ
ระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 
   ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบตัิตาม ขอ 3.1, 3.2  และ 
3.3  ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิน้ 

  ขอ 4  เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา  ทั้งน้ี  ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม  ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏบิัตริาชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน………… 
……………………………..สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนตามที่ทาง 
ราชการเห็นสมควรในทันทเีปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

  ขอ 5  ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2  หรือ ขอ 4  หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏบิัติ
ราชการไมวาดวยเหตใุด  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน  เงินทนุที่ไดรับระหวางศกึษาและเงินชวยเหลือใด ๆ 
ที่ทางราชการจายใหผูใหสญัญาในระหวางลาศึกษาคนืใหแกผูรับสญัญา  นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงิน
เปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัตริาชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ  3.2  หรือ  
ขอ 4 เงินทีจ่ะชดใชคืนและเบี้ยปรบัตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสญัญากลับเขาปฏิบัติ
ราชการ 
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  ขอ 6  เงินที่จะชดใชคนืและเงินเบี้ยปรบัตามสัญญานี้  ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา 
จนครบถวนภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา  หากผูใหสัญญาไมชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดงักลาวหรือชําระไมครบถวน  ทั้งน้ีจะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม 
ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป  ของจํานวนเงินทีย่ังมิไดชําระนับแตวัน
ครบถวน 
  ขอ 7  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏบิัตริาชการหรือกลับเขาปฏบิัตริาชการไม 
ครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3  หรือขอ 4  เพราะถึงแกความตาย  หรือเกษยีณอายุราชการ  หรือถูกสัง่ให
ออกจากราชการ  หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ  เปนคนไรความสามารถ  เปนบุคคลวิกลจรติหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2  แลวแตกรณี  แต
ทั้งน้ี  ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา 3 (สาม) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏบิตัิ
ราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน  ผูใหสัญญายังคงตองรบั
ผิดชดใชเงินและเบี้ยปรบั ตามขอ 5 วรรค 1  แลวแตกรณี  เวนแตผูรบัสัญญาจะพจิารณาเห็นวามีเหตุอันควรให
ผูใหสัญญาพนความผิด 
  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศกึษาตอภายในประเทศหรือในระหวาง
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลบัเขาปฏบิัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4  ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินยัอยางรายแรง
จนถูกลงโทษไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปน
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 
  ขอ 8  ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี ้ ผูใหสัญญา 
ยอมใหผูรับสญัญาหักเงินบาํเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพงึไดรับจากทางราชการ  เพ่ือ
ชดใชเงินทีผู่ใหสัญญาตองรบัผิดชอบตามสัญญานี้ได 
  ขอ 9  ในวนัทําสัญญานี ้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………….ทําสญัญา
ค้ําประกันการปฏิบตัิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 
  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมคีําสัง่ใหพิทักษทรพัยเด็ดขาดหรือมีคํา
พิพากษาใหลมละลาย  หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน  ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมี
ผูค้ําประกันรายใหมมาทาํสัญญาค้ําประกนัแทน  ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิม
ถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทกัษทรัพยเด็ดขาด  หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรอืวันที่ผูใหสัญญา
ไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหผูค้ําประกันรายใหม
มาทําสัญญาค้าํประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได  
เวนแตผูรับสญัญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา  ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสงูยิ่งในการศึกษาจะ
อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 
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  หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกนั  ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ
ขอความในสญัญานี้โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและผูใหสัญญายดึถือ
ไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ  ผูรับสัญญายึดถือไว 1  (หนึ่ง) ฉบับ 
   

     ลงชื่อ………………………………………ผูใหสัญญา 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………ผูรับสัญญา 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 

  ขาพเจา…………………………………………………คูสมรสหรือผูปกครองของ…………….. 
……………………………………ยินยอมให………………………………………….ทําสัญญาฉบบันีไ้ด 
 

     ลงชื่อ………………………………………ผูใหความยินยอม 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา)  ในขณะที่ทําสญัญานี้ 
 
     ลงชื่อ………………………………………ผูใหสัญญา 
            (…………………………………….) 
 
 



 

 

 

 

สัญญาค้ําประกัน 
 

 ทําที…่……………………………………. 

วันที…่………เดือน………………………พ.ศ…………….. 
 

 ตามที…่…………………………………ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสญัญา”  ไดรับ
อนุญาต จาก………………………………………….ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรยีกวา “ผูรับสญัญา”  ใหไปศึกษา
ตอ ที่……………………………………ตามสัญญาเลขที…่………..……ลงวนัที่……….เดือน…………………..
พ.ศ…………..ซึ่งตอไปน้ีในสัญญานี้เรียกวา “สญัญาอนุญาต”  นั้น 

 ขาพเจา…………………………………….ผูค้ําประกัน…………………………………..
อายุ………..ป  อาชีพ……………………………ตาํแหนง…………………………….สังกัด…………………….. 
อยูบานเลขที…่…………ตรอก/ซอย……………………………..ถนน…………………………ตําบล/แขวง…….. 
…………………………..อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…………………………………. 
คูสมรสชื่อ……………………………………….เกีย่วพันกับผูใหสัญญาโดยเปน……………………….ซึ่งตอไปน้ี 
ในสัญญานี้เรยีกวา “ผูค้ําประกัน”  ตําลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา  ดังมีขอความดังตอไปน้ี 

  ขอ 1  ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสญัญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรบัผิด 
ในฐานะเปนลกูหนี้รวมกับผูใหสัญญา  กลาวคือ  ถาผูใหสัญญาปฏบิัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนัน้ทั้งสิ้นทุกประการ
ใหแกผูรับสัญญาทันท ี  โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนีก้อน  และผูค้ําประกันจะรับผดิ
ตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 
  ในกรณีที่ผูสญัญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใด
ก็ตาม  แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอน้ันจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  ระดับการศึกษา  หรือสถานศึกษา
ไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษาตอน้ันผูรบัสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกนัทราบกต็าม  
ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยู
ศึกษาตอดังกลาวดวย 

  ขอ 2  ในกรณีที่ผูรับสญัญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ใหแกผูใหสัญญา  โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม  ใหถือวาผูค้ําประกนัไดตกลงยินยอมใน
การผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง  และผูค้ําประกันตกลง  มิใหถือเอาการผอน
เวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว  เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันและจะรับ
ผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

  ขอ 3  ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู 
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 
 



 

 

 

 

- 2 - 
 
  สัญญานี้ทําขึน้…….(…….)  ฉบบั  มีขอความตรงกัน  ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญาฉบบันีดี้แลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

     ลงชื่อ………………………………………ผูค้ําประกัน  
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………… …..คูสมรสผูใหความยินยอม 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 
     ลงชื่อ………………………………………พยาน 
            (…………………………………….) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา)  ในขณะที่ทําสญัญานี้ 
 
     ลงชื่อ………………………………………ผูค้ําประกัน 
            (…………………………………….) 

 
 

 


