
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอ 

ภายในประเทศภาคนอกเวลา 
 

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

 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ...................................................................................................................

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

จังหวัด.................................................... เม่ือวันท่ี................ เดือน.......................................... พ.ศ. ................ 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย..........................................................................................

อธิ การบ ดีมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี   ผู รั บมอบอํานาจ ใหปฏิบั ติ ร าชการแทนเลขาธิ การ                            

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ ง กับ                           

นาย, นาง, นางสาว................................................................................................... อายุ..............ป รับราชการ

ในตําแหนง................................................................................. สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

................................................................  กอง.......................................................................... สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูบานเลขท่ี...................... ซอย.......................................

ถนน..................................................................... ตําบล/แขวง......................................................................

อําเภอ/เขต............................................................... จังหวัด.............................................................................               

เปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา  ระดับ............................................................. 

สาขาวิชา............................................................................................................................................................... 

ท่ีสถานศึกษา......................................................................................................... ซ่ึงตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา 

“ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา 

ระดับ...................................... สาขาวิชา....................................................ท่ี.......................................................

มีกําหนด..................................นับตั้งแตวันท่ี.....................เดือน.................................. พ.ศ. ..................... 

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

 ขอ 2 ในระหวางท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองรักษาวินัย

และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของทางราชการ “ผูรับสัญญา” และของสถานศึกษาท่ี 

“ผูใหสัญญา” ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และ/หรือ กฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครู ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และท่ีจะออกใชบังคับตอในภายหนาดวย 

โดยเครงครัด  

 ขอ 3 “ผูใหสัญญา” จะตั้งใจอุตสาหกรรมและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะเลาเรียนใหสําเร็จ

โดยเร็วท่ีสุดและจะสนใจแสวงหาความรูท่ัวไปเพ่ิมเติมเปนเนืองนิจ 
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 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดท่ี “ผูใหสัญญา” ไมอาจไปศึกษา

ตามปกติได “ผูใหสัญญา” จะตองยื่นไปลาศึกตอ “ผูรับสัญญา” ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

 ขอ 4 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยงละเลย ทอดท้ิง พัก ยุติ เลิก หรือลาออกจากสถานศึกษาท่ี 

“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษาโดยมิไดรับความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน 

 ขอ 5 เม่ือ “ผูใหสัญญา” สําเร็จการศึกษาแลว หรือทางราชการไมอนุญาตให “ผูใหสัญญา”                 

ไปศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผูใหสัญญา” ตองยุติ “ผูใหสัญญา” ตองยุติลงดวยประการใดๆ 

หรือ “ผูรับสัญญา” เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แลว “ผูใหสัญญา” จะตองเขาปฏิบัติราชการตาม

แผนงาน หรือโครงการท่ีทางราชการกําหนดตอไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หรือสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีทางราชการเห็นสมควร

ทันที เปนเวลาติดตอกัน 12 เดือนเต็ม   

 ขอ 6 ถา “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ไมวาจะดวยประการ

ใดๆ ก็ตาม หรือหาก “ผูรับสัญญา” พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา” ไมสามารถท่ีจะสําเร็จการศึกษาภายใน

เวลาท่ีกําหนดไว “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที  

 ขอ 7 ถา “ผูใหสัญญา” ผิดสัญญาขอ 5 “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา” 

ดังตอไปนี้ 

  7.1 ถา “ผูใหสัญญา” ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินในอัตรา

รอยละ10 ของเงินเดือนท่ีไดรับไปท้ังหมดจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ นอกจากนี้ 

“ผูใหสัญญา” จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา” อีกเปนจํานวน 2 (สอง) เทาของเงินท่ี “ผูให

สัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

  7.2 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบกําหนดเวลาดังกลาวใน

ขอ 5 “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินคืน และเบี้ยปรับดังกลาวในขอ 7.1 โดยลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ี 

“ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการ 

 ขอ 8 เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” จะตองชํารุใหแก  “ผูรับ

สัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา” หาก “ผูให

สัญญา” ไมชําระภายในกําหนดดังกลาว หรือชําระใหแตไมครบท้ังนี้จะโดยความยินยอมของ “ผูรับสัญญา” 

หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป

นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวนอีกดวย 

 ขอ 9 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไม

ครบกําหนดเวลาตามขอ 5 เพราะถึงแกความตาย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

ตกเปนผูไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ “ผูใหสัญญา” ไมตองรับผิดตามความในขอ 7.1 หรือ 

7.2 แลวแตกรณี แตท้ังนี้ ถาในระหวางเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันท่ี “ผูรับสัญญา” กําหนดใหกลับเขาปฏิบัติ

ราชการหรือวันท่ี “ผูใหสัญญา” ไดออกจากราชการดวยเหตุขางตน “ผูใหสัญญา” ไปทํางานอ่ืนๆ เชน งาน

รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางรานของเอกชน องคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ ฯลฯ “ผูใหสัญญา” 

ยังตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 7.1 หรือ 7.2 แลวแตกรณีเวนแต “ผูรับสัญญา” จะพิจารณาเห็นวา

มีเหตุอันควรให “ผูใหสัญญา” พนผิด 



 ขอ 10 ในระหวางท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือในระหวางเวลาท่ี “ผูให

สัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการตอมาตามขอ 5 ถา “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ

ไลออก หรือปลดออกจากราชการ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา” เปน

จํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 7 

 ขอ 11 ในกรณีท่ี “ผูใหสัญญา” มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผูให

สัญญา” ยอมให “ผูรับสัญญา” หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดท่ี “ผูใหสัญญา” จะพึงไดรับจาก

ทางราชการ เพ่ือชดใชเงินท่ี “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 ขอ 12 ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” ไดจัดให ........................................................... ทําสัญญา

คํ้าประกันความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 

 ในกรณีผูคํ้าประกันถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให

ลมละลาย หรือ “ผูรับสัญญา” เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”เปลี่ยนผูคําประกัน “ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผู

คํ้าประกันรายใหมมาคํ้าสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 10 (สิบ) วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมถึงแก

กรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันท่ี “ผูใหสัญญา” ไดรับ

แจงจาก “ผูใหสัญญา” ใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา” ไมจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมา

ทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได 

 ขอ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 แนบทายสัญญานี้ รวมท้ังท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนา ใหถือเปนสวนหนึ่ง

ของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาและผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

 

 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 

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

 

 

 

 

 


