
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

สัญญาเลขท่ี............../................. 

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

อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด................................... เมื่อวันที่.......... เดือน....................พ.ศ . .............

ระหว่าง กรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม              

โดย ................................................................................. ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่ง 

กับ นาย/นาง/นางสาว ............................................................... ชื่อสกุล...........................................................

เกิดเม่ือวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. .............อาย.ุ............ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ระดับ................ อัตราเงินเดือน.....................บาท ต าแหน่ง......... .................................. 

สังกัด................................... กอง.................. .................. กรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวง                     

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่บ้านเลขท่ี ...................... ซอย........................................... 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต .................................. 

จังหวัด ................................ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

  โดยที่ผู้ ให้สัญญาเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ                    

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย

ภายในประเทศ พ.ศ. 2559  

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้     

  ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ             

เต็มเวลา/บางส่วน ระดับ.......................................... สาขาวิชา......................................................................... 

ที่............................................. มีก าหนด..................... นับตั้งแต่วันที่....... เดือน....................... พ.ศ. ................. 

จนถึงวันที่...........เดือน....................... พ.ศ. ............               

  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย

และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของ

สถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม             

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559  และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ 

/ข้าราชการไปศึกษา 
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ข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท า

สัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าว

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บปุวยหรือมีกรณีอ่ืนโดยที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไป

ศึกษาตามปกติได้ ผู้ ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน                 

ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบ

จากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน    

และตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา หรือทางราชการก าหนด 

  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่า ผู้ ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการศึกษาของ              

ผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ    

หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน        

การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ

หรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ของผู้ให้สัญญาทันท ี

 3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลา
เท่ากับระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา               
 3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และยังปฏิบัติราชการไม่ครบ

ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับ

ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 

 ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 , 3.2 และ 3.3        

ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

/ข้อ 4... 
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  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือในกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามที่ทางราชการ

เห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใด ๆ 

ที่ทางราชการจ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงิน  

เป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 

เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ

ราชการ 

  ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา  

ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่

ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วัน

ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก

ราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปุวย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้

สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือ

วันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออก ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชอบใช้

เงินและเบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2  แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอัน

ควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความผิด 

 

/ในระหว่าง... 
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  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือในระหว่าง

ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา          

เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5 

  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา

ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ      

เพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้  

  ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ............................................................................. 

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี         

ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง     

จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่            

ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือ

วันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี   

ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 

การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็น        

ผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

  หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่อง ค้ าประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข

สอดคล้องกับบทบัญญัตใิหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 

15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการคู่สัญญา 

  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้  

1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
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     ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้สัญญา 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับสัญญา 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
                 (....................................................................) 
 ข้าพเจ้า ...................................................... คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ ................................................

ยินยอมให้................................................................. ท าสัญญาฉบับนี้ได้  

     ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
                 (....................................................................) 
     ลงชื่อ ............................................................... พยาน 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

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






