สัญญาเลขที่.............../.................

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
สัญญาฉบับนีท้ ําขึ้น ณ..............................................ตําบล / แขวง..................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................เมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.............
ระหวางกรม...................................กระทรวง.......................................โดย................................................
ตําแหนง..................................................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว .....................................ชื่อสกุล.............................................เกิดเมื่อวันที่..............
เดือน...........................พ.ศ..............อายุ............ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ..........ขั้น....................บาท ตําแหนง.............................................สังกัด.........................................
กอง..........................................กรม................................................กระทรวง...........................................
อยูบานเลขที่.....................ซอย..................................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด............................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูรับอนุญาตจากผูรบั สัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท.........................................ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศ ระดับ...........................สาขาวิชา...........................................ณ ประเทศ..............................
มีกําหนด..................ป นับตั้งแตวันที่............เดือน...............................พ.ศ.................จนถึงวันที่..............
เดือน..................................พ.ศ.......................
ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงทีจ่ ะทําสัญญากับ
ผูรับสัญญาขึน้ ใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาทีไ่ ดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจยั ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา
สัญญาฉบับนีม้ ีผลครอบคลุมระยะเวลาทีไ่ ดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย

/ ขอ 2...

-2ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผใู หสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบตั ิ
ตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทาง
ราชการของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ตลอดจนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ
ตางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไป
โดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนัน้ เปนสวนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอ การศึกษา
ฝกอบรม
หรือ
ปฏิบัติการวิจยั และจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จ
การศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั โดยเร็ว
ขอ 3 ในกรณีท่ผี ูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา
พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย
ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบตั ิการวิจัยไมวากรณีใด ๆ
หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบตั งิ านในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ
หรือเงินเพิ่มอื่นใดและผูใหสญ
ั ญาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบตั ิราชการในกรม.................................กระทรวง................................
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกีย่ วของเห็นสมควรทันทีเปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบตั ิราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะ
เวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวนั ที่ปฏิบตั ิราชการชดใชครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัตติ ามขอ 3.1 3.2 และ 3.3
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น

/ ขอ 4.....

-3ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวา
จะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญา
จะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม.........................................กระทรวง....................................................
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที เปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่น และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญา
นั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันทีป่ ฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแลว
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมา
ปฏิบัติราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ
5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท 1 (ก) หรือทุนประเภท 1 (ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการ
จายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงิน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท 1 (ข) ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวาง
ศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินทีท่ างราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปน
เบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย
สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐาน
อัตราคาใชจา ยที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ตางประเทศเปนเกณฑ
5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท 2 ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินทีท่ างราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีก
จํานวนหนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือน และเงินที่ทางราชการชวยเหลือดังกลาวเปนเบี้ยปรับแกทาง
ราชการอีกดวย
/ ในกรณี ...

-4ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ
3.2
หรือ ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูให
สัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคนื และเงินเบีย้ ปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับ
สัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรบั แจงจากผูรับสัญญา หาก
ผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงิน
ที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบตั ริ าชการหรือกลับเขาปฏิบตั ริ าชการไม
ครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญาไม
ตองรับผิดชอบตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
หรือในระหวางระยะเวลาทีผ่ ูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญา
ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน
และเบีย้ ปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับ
สัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทาง
ราชการไลออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือกลับเขาปฏิบตั ิราชการไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไม
ตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถา ผูใหสัญญาไปทํางานอื่นใน
ระหวางระยะเวลา 2 (สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบตั ิราชการหรือวันทีผ่ ูใหสัญญาได
ออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตาม
ขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อ
ชดใชเงินที่ผใู หสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุ
ไวในขอ 6 แลว แตทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ บํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผใู ห
สัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดทีเ่ กิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวา
จะถึงวันทีท่ างราชการเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้

/ ขอ 9....

-5ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให...................................................................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสัง่ ใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคํา
พิพากษาใหลม ละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัด
ใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกัน
เดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ผูให
สัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับ
สัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได
เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลว
เห็นวาผูใหสญ
ั ญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิง่ ในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา
ฝกอบรม
หรือ
ปฏิบัติการวิจยั โดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึน้ สองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝาย
ละฉบับ

ลงชื่อ................................................................ผูใหสัญญา
(................................................................)

ลงชื่อ................................................................ผูรับสัญญา
(................................................................)

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

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

