
 

 

 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศ 

สัญญาเลขท่ี...................................... 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําบล/แขวง..................................................

อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................เม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ....... 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธกิาร โดย..........................................................................

ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว....................................................

ชื่อ–สกุล...........................................................เกิดเม่ือวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ......... อายุ......ป รับ

ราชการเปนขาราชการพลเรือน....................................................ระดบั........................ข้ัน..........................บาท 

ตําแหนง...........................................................สังกัดหนวยงาน........................................................................

อยูบานเลขท่ี...........................ซอย.................................................ถนน......................................................

ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................

ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

โดยผูท่ีใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามระเบียบ 

ก.พ. วาดวย การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติระดับ.................... 

สาขาวิชา..................................................ท่ี....................................................................มีกําหนด..........ป 

นับตั้งแตวันท่ี........เดือน.................................พ.ศ. ......... จนถึงวันท่ี........เดือน.................................พ.ศ. ......... 

ขอ 2 ในระหวางเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพ่ิมเติม ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัย

และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการของผูรับสัญญา และของสถานศึกษาท่ี

ผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมใน

ประเทศ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับขาราชการไปศึกษาและเก่ียวกับ

การจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา  ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และท่ีจะออกใชบังคับ

ตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญา

ฉบับนี ้

ติดรูปถาย 

ขนาด 1X1 น้ิว 

อากรแสตมป 

1 บาท 

PBRU_HR02_1 



ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวย

ความวิริยะอุตสาหะเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษา

ตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน ผูใหสัญญา

จะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญาตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบ

จากผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและ

ตามระยะเวลาท่ีผูรับสัญญาหรือทางราชการกําหนด 

ขอ 3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณา

เห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย

ประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูให

สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมี

สิทธิระงับซ่ึงทุนหรือเงินเดือนรวมท้ังเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผูใหสัญญาจะตอง

ปฏิบัติดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาข้ันตนของผูให

สัญญาทันที 

 3.2 เขาปฏิบัติงานในกรม..............................................กระทรวง............................................

หรือกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามท่ีทางราชการเห็นสมควรทันที เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

 3.3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอเพ่ิมเติมและยังปฏิบัติราชการไมครบ

ระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาท่ียังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับ

ระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

 ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการท่ีผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผูให

สัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังสิ้น 

ขอ 4 เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตาม ขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม..............................................

กระทรวง............................................หรือกระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามท่ีทางราชการเห็นสมควรทันที เปนเวลา

ไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ             

ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนท่ีไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใดๆ ท่ีทาง



ราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ย

ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินท่ีผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4 

เงินท่ีจะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติ

ราชการ 

ขอ 6 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา               

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา              

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญา                   

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระนับแตวัน

ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุ หรือในกรณีท่ีผูใหสัญญาถูกสั่ง

ใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดชอบตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี 

แตท้ังนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอ่ืนในระหวางระยะเวลา ....................(...............) ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญา

จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูให

สัญญายังคงตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณีเวนแตผูรับ

สัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 

ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือในระหวางระยะเวลาท่ี

ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ

ไลออก หรือปลดออกจากราชการ  ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงิน

ท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 ท้ังนี้  

ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับ

สัญญาหักเงินท่ีผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพ่ือชดใชเงินท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสญัญาไดจัดให..................................................................................

ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

ในกรณีผูคํ้าประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษา

ใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูคํ้า

ประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมถึงแก



ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันท่ีผูใหสัญญาไดรับ

แจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมา

ทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได 

เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ

อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูคํ้าประกันก็ได 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูใหสัญญายึดถือ

ไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และผูคํ้าประกันยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ  

 

 

 ลงชื่อ.........................................................ผูใหสัญญา 

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

 ลงชื่อ.........................................................ผูรับสัญญา 

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

 ลงชื่อ.........................................................พยาน 

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

 ลงชื่อ.........................................................พยาน 

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

 

 ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ............................................................ 

ยินยอมให..............................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

 

 ลงชื่อ.........................................................ผูใหความยินยอม 

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

 ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

 ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

 



ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 
 ลงชื่อ................................................ผูใหสัญญา 

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

สัญญาคํ้าประกัน 

 

ทําท่ี.................................................... 

วันท่ี............................................................................. 

 

ตามท่ี.............................................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 

“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงตอไปในสัญญาเรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไป             

...........................................................................ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................. ....................ตาม

สัญญาเลขท่ี...............ลงวันท่ี...............................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ขาพเจา...........................................................ผูคํ้าประกัน.............................................. ..............

อายุ.........ป อาชีพ..........................................................ตําแหนง.................................................................

สังกัด..................................................................อยูบานเลขท่ี.............................ซอย....................................

ถนน..................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................

จังหวัด...........................................คูสมรสชื่อ................................................................................เก่ียวพันกับ              

ผูใหสญัญาโดยเปน............................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ตกลงทํา

สัญญาคํ้าประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน

ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย

ประการใดๆ ผูคํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นท้ังสิ้นทุกประการใหแก

ผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนผูคํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดวยทุน

หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอนั้น ผูรับสัญญา

จะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตามใหถือวาผูคํ้าประกันตกลงรับเปนผูคํ้าประกันผูใหสัญญาตอไป

อีกตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษาตอ หรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย 

ขอ 2 ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก

ผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูคํ้าประกันไดตกลงยินยอมในการ



ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดวยทุกครั้ง และผูคํ้าประกันตกลงมิไดถือเอาการผอนเวลาหรือ

ผานจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูคํ้าประกันและจะรับผิดชอบ

ในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

ขอ 3 ผูคํ้าประกันจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู

ตามเง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ทําข้ึน 3 (สาม) ฉบับ มีขอความตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา

ฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูใหสัญญายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญา

ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และผูคํ้าประกันยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
 

 

 ลงชื่อ.........................................................ผูคํ้าประกัน 

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

 ลงชื่อ.........................................................คูสมรสใหความยินยอม 

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

 ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

 ลงชื่อ...............................................พยาน 

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

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 
 ลงชื่อ................................................ผูคํ้าประกัน 

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

 


