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

สัญญาอนญุาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ ...................................................... ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด................................... เมื่อวันที่.......... เดือน...................พ.ศ. .............
ระหว่างกรม.............................. กระทรวง....................................... โดย .......................................................... 
ตําแหน่ง .................................................................... ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหน่ึง 
กับ นาย/นาง/นางสาว ............................................. ช่ือสกุล..........................................เกิดเมื่อวันที่...............
เดือน............................พ.ศ. .................อายุ..........ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน................................... 
ระดับ.......... อัตราเงินเดือน........................บาท ตําแหน่ง.................................. สังกัด................................. 
กอง.................................. กรม.................................... กระทรวง .................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ................. ซอย...................... ถนน.................................... ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .................................... ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง 

  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท .............................................................. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี     

  ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
ระดับ............................. สาขาวิชา................................................... ณ ประเทศ................................................. 
มีกําหนด....................ปี นับต้ังแต่วันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ................. จนถึงวันที่...........
เดือน...................................... พ.ศ. .....................               

  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญา     
กับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า สัญญา
ฉบับน้ีมีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 
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  ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคําสั่งทางราชการ
ของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยและเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออก  
ใช้บังคับอยู่แล้วในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและคําสั่งดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

  ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยและจะต้ังใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้สําเร็จการศึกษา  
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

  ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
มีความจําเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ     
อนุญาตตามสัญญาน้ีได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือ
เงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

  3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้ บังคับบัญชา       
ช้ันต้นของผู้ให้สัญญาทันที 

  3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม........................................... กระทรวง........................................ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็น   
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ                      

  3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย       
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา 
ตามสัญญาน้ัน การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว 

  ความเสียหายใด ๆ อันเน่ืองมาจากที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3         
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
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  ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งน้ีไม่ว่าจะ
เสร็จหรือสําเร็จการศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา    
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม.............................................. กระทรวง..............................................หรือ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามท่ีผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องเห็นสมควรในทันที เป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ 
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญาน้ัน                
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาน้ีให้เริ่มต้นนับต้ังแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตาม    
สัญญาเดิมแล้ว                                                                                         

  ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 

   5.1 กรณีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบั ติการ วิ จัย  ด้วยทุน       
ประเภท 1(ก) หรือทุนประเภท 1(ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการ       
จ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้    
สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่าย     
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย  

   5 .2 กรณีผู้ ให้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบั ติการ วิ จัย  ด้วยทุน       
ประเภท 1(ข) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง       
ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน          
อีกจํานวนหนึ่งเท่าของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็น         
เบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

   สําหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐาน    
อัตราค่าใช้ จ่ายที่สํานักงาน ก .พ .  กําหนดสําหรับผู้ ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบั ติการวิ จัย ณ          
ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 

   5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2 
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม       
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่งเท่า       
ของจํานวน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ ทางราชการอีกด้วย 
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  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ 
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึงข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับ   
เข้าปฏิบัติราชการ  

  ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบ้ียปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา   
ไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งน้ี จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญา
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระ 
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน 

  ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการ     
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญา   
ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

  ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่  
ผู้รับสัญญาเป็นจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรือปลดออก 

  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือ ข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ 
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความ
ในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีถ้าผู้ให้สัญญาไปทํางานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 2   
(สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือ
ลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหน่ึง หรือ 
วรรคสองแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญาน้ี ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพ่ือ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้ ทั้งน้ี หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา              
 

/ผู้ให้สญัญา... 
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ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบ้ียผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่
ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หน้ี 

  ข้อ 9 ในวันทําสัญญาน้ี ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ............................................................................. 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี         
คําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง     
จัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่             
ผู้ค้ําประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ
วันที่ผู้ให้สัญญาได้แจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้         
มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน    
การอนุญาตตามสัญญาน้ีได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาต้ังคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็น         
ผู้มีศักยภาพสูงย่ิงในการศึกษาจะอนุมั ติให้ผู้ ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มี                 
ผู้ค้ําประกันก็ได้ 

  หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเรื่อง ค้ําประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องจัดทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม่ที่มีเง่ือนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้กําหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการคู่สัญญา 

  สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
     ลงช่ือ ............................................................... ผู้ให้สญัญา 

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

     ลงช่ือ ............................................................... ผู้รับสัญญา 

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

     ลงช่ือ ............................................................... พยาน 

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

     ลงช่ือ ............................................................... พยาน 

                 (....................................................................) 
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 ข้าพเจ้า .................................................................... คู่สมรสของ ......................................................
ยินยอมให้.......................................................................... ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 

     ลงช่ือ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

     ลงช่ือ ............................................................... พยาน 

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

     ลงช่ือ ............................................................... พยาน 

    

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญาน้ี 

     ลงช่ือ ............................................................... ผู้ให้สญัญา 

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