สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที…
่ ……………
สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ ……………….……………………..ตําบล/แขวง………………………..
อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……………………เมื่อวันที่……….เดือน………………..พ.ศ…………
ระหวางมหาวิทยาลัย/สถาบัน………………………………………………….สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดย……………………………………….ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง
กับ นาย, นาง, นางสาว……………………ชื่อสกุล………………………เกิดเมื่อวันที…
่ …….เดือน……………
พ.ศ………….อายุ…………ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย รับเงินเดือนในอันดับ……...
ภาควิชา/กอง/……………………………………..มหาวิทยาลัย/สถาบัน…………………………………………..
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูบานเลขที…
่ …………..ซอย……………………..ถนน……………..
ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด…………………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรบั อนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาตอภายในประเทศตามระเบียบ
ก.ม. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผใู หสัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศ โดยใชเวลาราชการเต็ม
เวลา/บางสวน ระดับ…………….สาขาวิชา…………………………………..ที่……………………………………
มีกําหนด……………………………………….นับตั้งแตวันที…
่ ………..เดือน……………………..พ.ศ…………
จนถึงวันที…
่ ………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….
ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผใู หสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินยั
และประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและของ
สถานศึกษาทีผ่ ูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ม. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไป
ศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไป
ศึกษาและเกีย่ วกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแ ลวในวันทําสัญญานี้และที่จะ
ออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอ การศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ดวยความวิรยิ ะอุตสาหะเพือ่ ใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่นโดยที่ผูใหสัญญา
ไมอาจไป
ศึกษาตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยืน่ ใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน ผูให
สัญญาจะตองยื่นใบลาตอผูร ับสัญญา ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย
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โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจากผูรับสัญญากอน
และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรบั สัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบ
รายงานและตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญาหรือทางราชการกําหนด
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผรู ับสัญญา
พิจารณาเห็นวา
ผูใหสญ
ั ญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสญ
ั ญา
ตองยุตลิ งดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผใู หสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความ
จําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัตงิ านในหนาที่ราชการ
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานี้ไดทนั ที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่น
ใด และผูใหสญ
ั ญาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย / สถาบัน.....................................................
ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ และยังปฏิบตั ิราชการไม
ครบระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบตั ิราชการโดยนับระยะเวลาที่ยงั ขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับ
ระยะเวลาที่ตอ งปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบตั ิตาม ขอ 3.1, 3.2 และ
3.3 ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิน้
ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัตริ าชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน…………
……………………………..สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทาง
ราชการเห็นสมควรในทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือ ขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใด ๆ
ที่ทางราชการจายใหผูใหสญ
ั ญาในระหวางลาศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงิน
เปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัตริ าชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ
ขอ 4 เงินทีจ่ ะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสญ
ั ญากลับเขาปฏิบัติ
ราชการ

-3ขอ 6 เงินที่จะชดใชคนื และเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม
ผูใ หสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินทีย่ ังมิไดชําระนับแตวัน
ครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัตริ าชการหรือกลับเขาปฏิบัตริ าชการไม
ครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสัง่ ให
ออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แต
ทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา 3 (สาม) ป นับแตวันที่ผใู หสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบตั ิ
ราชการ หรือวันที่ผใู หสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับ
ผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 แลวแตกรณี เวนแตผูรบั สัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรให
ผูใหสัญญาพนความผิด
ในระหวางระยะเวลาที่ผใู หสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศหรือในระหวาง
ระยะเวลาที่ผใู หสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินยั อยางรายแรง
จนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปน
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อ
ชดใชเงินทีผ่ ูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………….ทําสัญญา
ค้ําประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสัง่ ใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคํา
พิพากษาใหลม ละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมี
ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิม
ถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทกั ษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญา
ไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค ้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหผูค้ําประกันรายใหม
มาทําสัญญาค้าํ ประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได
เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ
อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
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ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและผูใหสัญญายึดถือ
ไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ
ลงชื่อ………………………………………ผูใหสัญญา
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………ผูรับสัญญา
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ขาพเจา…………………………………………………คูสมรสหรือผูปกครองของ……………..
……………………………………ยินยอมให………………………………………….ทําสัญญาฉบับนีไ้ ด
ลงชื่อ………………………………………ผูใหความยินยอม
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ………………………………………ผูใหสัญญา
(…………………………………….)

