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สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศภาคนอกเวลา
สัญญาเลขที่.........................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ...................................................................................................................
ตําบล/แขวง.............................................................................อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด.................................................... เมื่อวันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ. ................
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย..........................................................................................
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ผู รั บ มอบอํ า นาจให ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนเลขาธิ ก าร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ต อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว า “ผู รั บ สั ญ ญา” ฝ า ยหนึ่ ง กั บ
นาย, นาง, นางสาว................................................................................................... อายุ..............ป รับราชการ
ในตําแหนง................................................................................. สังกัด มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุ รี
................................................................ กอง.......................................................................... สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูบานเลขที่...................... ซอย.......................................
ถนน..................................................................... ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต............................................................... จังหวัด.............................................................................
เปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศภาคนอกเวลา ระดับ.............................................................
สาขาวิชา...............................................................................................................................................................
ที่สถานศึกษา......................................................................................................... ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา
“ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 “ผู รั บสั ญ ญา” อนุ ญ าตให “ผูใหสัญญา” ไปศึกษาต อภายในประเทศภาคนอกเวลา
ระดับ...................................... สาขาวิชา....................................................ที.่ ......................................................
มีกําหนด..................................นับตั้งแตวันที่.....................เดือน.................................. พ.ศ. .....................
จนถึงวันที่.....................เดือน.................................. พ.ศ. .....................
ขอ 2 ในระหวางที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของทางราชการ “ผูรับสัญญา” และของสถานศึกษาที่
“ผูใหสัญญา” ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และ/หรือ กฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครู ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอในภายหนาดวย
โดยเครงครัด
ขอ 3 “ผูใหสัญญา” จะตั้งใจอุตสาหกรรมและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะเลาเรียนใหสําเร็จ
โดยเร็วที่สุดและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมเปนเนืองนิจ

ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอื่นใดที่ “ผูใหสัญญา” ไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได “ผูใหสัญญา” จะตองยื่นไปลาศึกตอ “ผูรับสัญญา” ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย
ขอ 4 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิก หรือลาออกจากสถานศึกษาที่
“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษาโดยมิไดรับความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน
ขอ 5 เมื่อ “ผูใหสัญญา” สําเร็จ การศึกษาแล ว หรือทางราชการไมอนุ ญาตให “ผูใหสัญญา”
ไปศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผูใหสัญญา” ตองยุติ “ผูใหสัญญา” ตองยุติลงดวยประการใดๆ
หรื อ “ผูรั บ สั ญ ญา” เพิกถอนการอนุ ญาตตามสัญ ญานี้แล ว “ผูใหสัญญา” จะตองเขาปฏิบัติร าชการตาม
แผนงาน หรื อ โครงการที่ ท างราชการกํ า หนดต อ ไปในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควร
ทันที เปนเวลาติดตอกัน 12 เดือนเต็ม
ขอ 6 ถา “ผูใหสัญญา” ไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ไมวาจะดวยประการ
ใดๆ ก็ตาม หรือหาก “ผูรับสัญญา” พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา” ไมสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาภายใน
เวลาที่กําหนดไว “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที
ขอ 7 ถา “ผูใหสัญญา” ผิดสัญญาขอ 5 “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”
ดังตอไปนี้
7.1 ถา “ผูใหสัญญา” ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินในอัตรา
รอยละ10 ของเงินเดือนที่ไดรับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ นอกจากนี้
“ผูใหสัญญา” จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา” อีกเปนจํานวน 2 (สอง) เทาของเงินที่ “ผูให
สัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว
7.2 ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบกําหนดเวลาดังกลาวใน
ขอ 5 “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินคืน และเบี้ยปรับดังกลาวในขอ 7.1 โดยลดลงตามสวนของระยะเวลาที่
“ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการ
ขอ 8 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” จะตองชํารุใหแก “ผูรับ
สัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา” หาก “ผูให
สัญญา” ไมชําระภายในกําหนดดังกลาว หรือชําระใหแตไมครบทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “ผูรับสัญญา”
หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป
นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวนอีกดวย
ขอ 9 ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือปฏิบัติราชการชดใชไม
ครบกําหนดเวลาตามขอ 5 เพราะถึงแกความตาย หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ
ตกเปนผูไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ “ผูใหสัญญา” ไมตองรับผิดตามความในขอ 7.1 หรือ
7.2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาในระหวางเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับแตวันที่ “ผูรับสัญญา” กําหนดใหกลับเขาปฏิบัติ
ราชการหรือวันที่ “ผูใหสัญญา” ไดออกจากราชการดวยเหตุขางตน “ผูใหสัญญา” ไปทํางานอื่นๆ เชน งาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางรานของเอกชน องคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ ฯลฯ “ผูใหสัญญา”
ยังตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 7.1 หรือ 7.2 แลวแตกรณีเวนแต “ผูรับสัญญา” จะพิจารณาเห็นวา
มีเหตุอันควรให “ผูใหสัญญา” พนผิด

ขอ 10 ในระหวางที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือในระหวางเวลาที่ “ผูให
สัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการตอมาตามขอ 5 ถา “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ
ไลออก หรื อปลดออกจากราชการ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงิน และเบี้ยปรับให แก “ผูรับสั ญญา” เป น
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 7
ขอ 11 ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผูให
สัญญา” ยอมให “ผูรับสัญญา” หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอื่นใดที่ “ผูใหสัญญา” จะพึงไดรับจาก
ทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 12 ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา” ไดจัดให ........................................................... ทําสัญญา
ค้ําประกันความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย หรือ “ผูรับสัญญา” เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”เปลี่ยนผูคําประกัน “ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผู
ค้ําประกันรายใหมมาค้ําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 10 (สิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแก
กรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับ
แจงจาก “ผูใหสัญญา” ใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา” ไมจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมา
ทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได
ข อ 13 ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการให ข า ราชการไปศึ ก ษาต อ และฝ ก อบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 แนบทายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา ใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้
สัญญานี้ทําขึ้น เปน สองฉบับ มีขอความถู กตองตรงกัน คูสั ญญาไดอานและเขาใจโดยละเอีย ด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
สัญญานี้ทําขึ้ นเปน สามฉบับ มี ขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาได อานและเข าใจโดยละเอีย ด
ตลอดแลว จึงไดลงลายชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาและผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูใหสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผูรับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)

ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ............................................................
ยินยอมให..............................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ.........................................................ผูใหความยินยอม
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้

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

