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 สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

 โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคปกติ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒   
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                       
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จโดยเร็วและ
จะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ             
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษา
ที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก 
“ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และ“ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏบิัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , ๓.๒ 
และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑  หรือไม  “ผูใหสัญญา”  จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุนและหรือเงินเดือน รวมท้ังเงินเพิ่มและหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผูใหสัญญา”   ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก “ผูรับ
สัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือในระหวางเวลา 
ที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ 
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้าํประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  (สามสิบ)  วัน  
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอ 
เสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕  โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐   ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาโดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้   
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคนอกเวลา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                      
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผู ใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ ยง  ละเลย  ทอดทิ้ ง  พัก  ยุ ติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง)  เดือนเต็ม  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่............................................ ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
.................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง) เดือนเต็ม 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินในอัตรารอยละ ๑๐  ของเงินเดือนที่ไดรับไปทั้งหมดจากทางราชการ ในระหวางที่ไดรับอนุญาต 
ใหไปศึกษาตอ คืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก 
“ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก                                   
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                              
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ              
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
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  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณี 
ที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ 
โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาแนบทายสัญญานี้                         
รวมทั้งที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคฤดูรอน 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคฤดูรอน  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                  
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  พัก  ยุติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา .............................................................................. 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติ 
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔   เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑   ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”    อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชาํระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบั ติงานในหนวยงาน อ่ืนของรัฐหรือองคการระหว างประเทศ                           
ตามมติคณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                      
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ                  
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ)  วัน 
นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 
ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  
แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

   (ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสัญญา 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

   (ลงชื่อ).......................................................................ผูใหความยินยอม 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
 

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

สัญญาเลขที่............ 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
และพัฒนา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา   
หัวขอ/เร่ือง.................................................... ณ  สถาบันการศึกษา/หนวยงาน........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนานี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือ
คําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  และของสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรม
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนงระหวางลาไป
ศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว ในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัดและใหถือ
วากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
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 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ใหสําเร็จโดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปฝกอบรม  หรือปฏิบั ติงานวิ จัยและพัฒนาตามปกติได   “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ
สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  และในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕   (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ                     
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกจากการไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนากอนเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา โดยมิไดรับ
ความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานความกาวหนาให “ผูรับสัญญา” ทราบ                        
ตามที่กําหนด 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาของ “ผูใหสัญญา”  ตองยุติลง
ดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการ “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือ
เงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
การฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตาม
แผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันที  เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือ 
เปนเวลาเทากับระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”   
ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน.........ป.........เดือน........วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 
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ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  ,  
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ทั้งนี้  
ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม  
“ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา...........................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการฝกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือเปนเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แลวแตกรณี 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา คืนใหแก 
“ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทา
ของเงินที่“ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก  “ผูใหสัญญา”   ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดย 
ความยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕  ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิด  ตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
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  ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
หรือในระหวางเวลาที่  “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบั ติราชการระยะเวลาตามขอ  ๓  หรือ  ขอ  ๔                           
ถา  “ผูใหสัญญา”  ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ                              
“ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง               
ตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
   ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  
(สามสิบ)  วันนับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดได กรณีที่ 
ลาฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใช
เงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  โดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
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   (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 
    (....................................................................) 







 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน 

กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่ เปนการสมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจัดทําสัญญา   
การชดใชเงิน  และการผอนผันการชดใชเงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและ
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  มาปรับปรุงเปนระเบียบเพื่อใหเปนหลักเกณฑและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน
กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๔๙๗  แจงตามหนังสือกรมสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่  น.ว.  ๑๕๔/๒๔๙๗  ลงวันที่  ๑๘  มถุินายน  ๒๔๙๗ 
(๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๓๙  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๒ 
(๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๕๘  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๒ 
(๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/๑๐๘๖๒  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๑๖ 
(๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๗๖  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๗ 
(๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๒๗  ลงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๑๗ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๑๘  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๗๕  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๑๘ 

(๘) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๓๙  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๒๓ 

(๙) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๑/๑๒๙๖๕  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๓๖ 

(๑๐) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๑๕/ว  ๙๑  ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๙ 

(๑๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๐  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว  ๑๑๑  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 

(๑๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๘๙๙๒  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๒ 

(๑๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๕๗๔๘  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ 

(๑๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๓๑๔  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๓ 

(๑๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  (ล)  ๒๘๕๑  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๓ 

(๑๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  ๑๕๗  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทุน”  หมายความวา  เงินที่ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน 

ในองคการระหวางประเทศไดรับไปจากทางราชการหรือจากเจาของทุน  เพื่อไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ไมวาจะเปนเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด  
รวมทั้งเงินที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคลตางประเทศ  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา
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ในประเทศมอบใหแกรัฐบาลหรือสวนราชการซึ่งรัฐบาล  หรือสวนราชการตกลงรับไว  แตไมรวมถึงเงินเดือน  
เงินประจําตําแหนง  และเงินชวยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายอื่น  หรือสวนราชการที่เทียบเทา
หรือไมมีฐานะเปนกรม  แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  ทั้งนี้เทาที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“หนวยงานอื่นของรัฐ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐอยางอื่นที่ไมใช  สวนราชการ  ไมวาจะเปน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หรือองคการมหาชน  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รับราชการ”  หมายความรวมถึง  ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
“ออกจากราชการ”  หมายความรวมถึง  ออกจากปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
“ระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมด

ตามที่กําหนดไวในสัญญา 
“ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ยังรับราชการชดใชไมครบ

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา  ซ่ึงคํานวณไดโดยใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชลบดวยระยะเวลา 
ที่ไดรับราชการชดใชแลว 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ขอ ๕ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือผูรับทุนจากกระทรวงกลาโหม 
(๒) ขาราชการหรือพนักงานในสังกดัสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจกําหนดระเบียบ

และหลักเกณฑการทําสัญญาและการชดใชเงินข้ึนเองได 
(๓) การดูงานในประเทศหรือตางประเทศที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม 
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจพิจารณาตีความ

และวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับ  รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การจัดทําสัญญา 

 
 

ขอ ๗ ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการ  โดยรับรองวาจะกลับมารับราชการ  และมีผูคํ้าประกันตามที่กําหนด 
ไวในระเบียบนี้  เวนแตระเบียบนี้กําหนดใหไมตองทําสัญญา 

ขอ ๘ การรับทุน  การลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ที่ตองทําสัญญา  มีดังนี้ 

(๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการ
ตามความตองการของสวนราชการ 

(๒) การรับทุนของขาราชการจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความตองการ 
ของสวนราชการ  ในกรณีที่สวนราชการเจาของทุนกําหนดใหตองทําสัญญากลับมารับราชการชดใช 
ในสวนของเงินทุนแยกตางหากจากสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ 

(๓) การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
(๕) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่สวนราชการกําหนดขึ้นสําหรับขาราชการในสังกดั 
(๗) การฝกอบรมภายในประเทศ  ซ่ึงมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน  และสวนราชการ

ตองจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินหาหมื่นบาท 
กรณีตาม  (๑)  (๒)  และ  (๖)  ใหทําสัญญาตามแบบที่สวนราชการเจาของทุนกําหนด  สวนกรณี 

ตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  ใหทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๙ การลาศึกษา  และฝกอบรม  ในกรณีดังตอไปนี้  ไมตองทําสัญญา 
(๑) การศึกษาหรือฝกอบรมของขาราชการในหลักสูตรที่กําหนดขึ้น  เพื่อประโยชนในการพิจารณา

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  หรือเพิ่มพูนศักยภาพ  ตามที่  ก.พ.  กําหนดหรือรับรอง 
(๒) การศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
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ขอ ๑๐ การค้ําประกันตามขอ  ๗  ใหจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
หรือสวนราชการเจาของทุน  แลวแตกรณีกําหนด  โดยจัดใหมีผูคํ้าประกัน  ดังนี้ 

(๑) ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา  หรือมารดาของผูทําสัญญา  ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพี่  
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้  ผูคํ้าประกัน  ไมตองแสดงหลักทรัพย
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 

(๒) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  จะใหบุคคลอื่นเปนผูคํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ไดเวนแต
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได
แทนการแสดงหลักทรัพยได 

(๓) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหสวนราชการต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง  
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา  ผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม  (๑)  และ  (๒)  จริง  ใหทําสัญญา
โดยไมตองมีผูคํ้าประกันได 

(๔) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  จะใหขาราชการ  หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได
เปนผูคํ้าประกันก็ได  โดยถาผูคํ้าประกันเปนขาราชการไมจําตองแสดงหลักทรัพย  แตถาเปนบุคคลภายนอก
ตองแสดงหลักทรัพยประกอบดวย  เวนแตในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดงหลักทรัพยได 

 
หมวด  ๒ 

การชดใชเงินเมื่อผิดสัญญา 
 

 

ขอ ๑๑ เมื่อผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินตามสัญญา  ใหสวนราชการคูสัญญาคิดคํานวณเงินทุน  เงินเดือน  และเงินอื่น
ที่ไดรับจากทางราชการซึ่งผูทําสัญญาและผูคํ้าประกันตองชดใช  พรอมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่
กําหนดในสัญญาและระเบียบนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการการคิดคํานวณเงินที่พึงตองชดใชตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๒ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  การลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมากกวาหนึ่งคร้ัง  ใหนําระยะเวลา
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ที่ไดรับราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน  แลวนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับแรกกอน  สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชตามสัญญา 
ที่เกิดข้ึนในลําดับถัดไป 

ขอ ๑๓ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  และการลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่ทําสัญญา  รับทุน  และสัญญาลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ผูกพันไวกับสวนราชการในคราวเดียวกัน  
การคิดเวลารับราชการชดใชใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพรอมกัน 

การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุนเลาเรียนหลวง  หรือทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันเพื่อไปศึกษา  แลวไดรับทุนอื่นเพื่อศึกษาตอเนื่อง  โดยไดทําสัญญารับทุนตอเนื่องกัน   
ใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ  ชดใชตามสัญญาทุกฉบับ 
ไปพรอมกัน  เวนแตสัญญารับทุนจะกําหนดเง่ือนไขการรับราชการชดใชไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๔ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช  ใหนําเงินที่ไดรับไปตลอดเวลาการรับทุน  
ลาศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด  คูณจํานวนวันที่จะตองรับราชการชดใช  หารดวยจํานวนวัน 
ที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมดตามที่กําหนดไวในสัญญา  ผลลัพธที่ไดใหคูณดวยเบี้ยปรับตามที่ 
กําหนดในสัญญา 

ขอ ๑๕ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใชกรณีผิดสัญญาการไปปฏิบัติงาน 
ในองคการระหวางประเทศใหดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่มิไดกลับมารับราชการชดใช  หรือกรณีที่ไมมีเวลารับราชการชดใชคงเหลือ
พอที่จะนําไปหักชดใชเนื่องจากนําไปหักชดใชตามสัญญาที่เกิดข้ึนกอน  ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ที่ไดรับ  คูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกิน
สิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 

(๒) กรณีที่มีระยะเวลารับราชการชดใชคงเหลือพอที่จะนําไปหักชดใชไดใหนําระยะเวลา 
ที่ตองรับราชการชดใช  หักดวยระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลวคงเหลือเปนระยะเวลาเทาใด  ใหนํา
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณดวยระยะเวลาดังกลาวที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน 
ใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๖ การผอนชําระเงิน  การคิดอัตราแลกเปลี่ยน  การคิดคํานวณดอกเบี้ย  การคํานวณทุนทรัพย
เพื่อใชในการฟองคดี  วิธีการเรียกชดใชเงิน  การเบิกหักผลักสงบําเหน็จเพื่อชดใชหนี้  และการยกเวน
ความรับผิดตามสัญญา  เบี้ยปรับและดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช 
 

 

ขอ ๑๗ การผอนผันตามหมวดนี้ใหสวนราชการคูสัญญาจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ การผิดสัญญาตามขอ  ๑  ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงิน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหนงขาราชการการเมือง  และไดรับแตงต้ังเปนขาราชการการเมือง

ภายในสามเดือนนับแตวันลาออก 
(๒) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไดรับการเลือกต้ัง 

(๓) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไมไดรับเลือกต้ังและไดกลับเขารับราชการในสวนราชการเดิม  สวนราชการใหม  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแตวันเลือกต้ัง 

(๔) เมื่อพนจากตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  แลวไดกลับเขารับราชการ
ในสวนราชการคูสัญญา  หรือไดกลับเขารับราชการในสวนราชการใหม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการคูสัญญาภายในหกเดือนนับแตวันพนจากตําแหนงหรือพนจาก
สมาชิกภาพ  แลวแตกรณี 

(๕) การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นซ่ึงมิใชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
โดยรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
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การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงตอง
ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 

(๖) ลาไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก  ทั้งนี้เฉพาะการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่  ๑  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศ  ประเภทที่  ๒  ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  การเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  การกลับ
เขารับราชการตาม  (๓)  และ  (๔)  การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นตาม  (๕)  และการลาตาม  (๖)  
เปนเวลารับราชการชดใชตามสัญญา  สวนการไปปฏิบัติงาน  ในองคการระหวางประเทศตาม  (๗)  ใหนับ 
เปนเวลารับราชการชดใชเฉพาะการไปปฏิบัติงานในปแรกเทานั้น 

ขอ ๑๙ เมื่อครบกําหนดเวลาการผอนผันตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หากผูผิดสัญญาซึ่งไดรับ
การผอนผันยังมีระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชตามสัญญาเหลืออยูไมกลับเขารับราชการ  ใหสวนราชการ
คูสัญญาดําเนินการบังคับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันใหชําระหนี้โดยพลัน 

ขอ ๒๐ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  อาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา 
การรับราชการชดใชตามสัญญาได  เมื่อเขาหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเขารับราชการ  ตองไดรับการบรรจุ 
ใหเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ  
และการออกจากราชการนั้นตองมิใชกรณีถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม 
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชดใชเงินที่ยังขาดอยู
ตามสัญญา  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา  โดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลาที่รับราชการชดใชแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๑ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  ซ่ึงไมอาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลาการรับราชการชดใชตามสัญญาตามขอ  ๒๐  อาจขอใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการใหม
เปนการรับราชการชดใชทุนได  โดยตองชดใชเงินบางสวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาซึ่งเปนขาราชการ  รับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงตองชดใชคืนเงินทุน  เงินเดือน  และเบี้ยปรับ  ใหผูผิดสัญญาชดใช
คาเสียหายที่ เปนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือตามที่คํานวณไดในกรณีที่ผิดสัญญา 
ใหครบถวนทั้งจํานวนในวันที่ทําสัญญาผอนผัน  สวนเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินเดือน  
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับใหม 

ในกรณีที่ไมไดรับทุน  ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  สวนเบี้ยปรับของ
เงินเดือน  และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับใหม 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน 
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันที  ที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชําระเงินที่ยังชําระ
ไมครบตาม  (๑)  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ยังขาดอยูโดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลา 
รับราชการชดใชไปแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงิน  คาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนนิคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญาหรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๒ การผิดสัญญารับทุนตามขอ  ๘  (๑)  ของผูรับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไมไดรับราชการ
ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงินตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาตองไดรับบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือน  
นับแตวันที่ส่ังใหยุติการศึกษาหรือนับแตวันที่ผิดสัญญา  แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญาชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
(๓) ในกรณีที่ขอบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือ 

จากที่กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชทุนในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา   
และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปนหนังสือ  และตองไดรับ
การบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การผิดสัญญาระหวางการผอนผันชดใชทุน  ผูรับทุนตองชําระเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญารับทุนเดิม  โดยใหคิดคํานวณเงินลดลงตามสวนของเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว 

(๖) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ไวในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลว  แตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับ  ชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบคุคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๓ ในกรณีดังตอไปนี้  ใหนับเวลารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
แลวแตกรณีของผูรับทุนตามขอ  ๘  (๑)  เปนเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาเดิมได 

(๑) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุน  ไดเปลี่ยนสภาพ  เปนหนวยงานของรัฐ 
(๒) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุนไดบรรจุใหผูรับทุนเขารับราชการ

ชดใชทุนเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 
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(๓) สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการที่รับราชการชดใชทุนเห็นชอบใหไปรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมอยางตอเนื่อง 

 
หมวด  ๔ 

การบังคับชําระหนี้และการผอนผันการชําระหนี้ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐคูสัญญา
ดําเนินการบังคับตามสัญญากับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกัน  ใหชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน
จนคดีถึงที่สุด  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

เมื่อใดที่ไดดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันจนถึงที่สุดแลว  หากยังไมชําระหนี้  หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้  ใหดําเนินการ
ฟองคดีผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันเปนคดีลมละลายตอไป 

ขอ ๒๕ กรณีผูคํ้าประกันเปนบุคคลภายนอก  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  พี่หรือนองของผูผิดสัญญา  
เมื่อคดีถึงที่สุดแลวผูผิดสัญญาไมยอมชําระหนี้หรือไมมีทรัพยสินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได 
และผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได  หากผูคํ้าประกันประสงคจะขอผอนผันการชําระหนี้  ใหย่ืนคําขอ
ตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญา 

เมื่อไดรับคําขอผอนผันของผูคํ้าประกันตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนคูสัญญาสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังพิจารณาพรอมความเห็นวา  สมควรผอนผันใหผูคํ้าประกันชดใช  
โดยยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย  
หรือไม  เพียงใด  เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

การผอนผันใหยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระ
โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามความในวรรคกอนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  คําวินิจฉัยของ
กระทรวงการคลังใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูคํ้าประกันซ่ึงไดรับการผอนผันไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสาม  ใหดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูคํ้าประกัน  หรือดําเนินคดีลมละลายตอไป  
ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 



 หนา   ๓๖ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๖ การจัดทําสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศ  ซ่ึงไดจัดดําเนินการไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้  สวนการชดใชเงินและการผอนผัน 
การชดใชเงินกรณีผิดสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศซึ่งไดดําเนินการไปแลว  กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป   
ตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่ไดใชบังคับในขณะนั้น 

ขอ ๒๗ ผูรับทุนที่สวนราชการไดบรรจุใหเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  เพื่อชดใชทุนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการรับราชการชดใชทุนตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

















































แบบที่ 1 
 

ผู้ขอไปศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  เป็นผู้กรอก 
 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศกึษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท ข 
 
1. ประวัติส่วนตัวข้อราชการ 
 1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล.................... ................................... 
 1.2 ต าแหน่งปัจจุบัน.....................................................................กลุ่มงาน................... .................................... 
                ส านัก...................................................................................................................... ..................................... 
 1.3 เกิดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................รวมอายุ...............ปี...............เดือน...............วัน 
 1.4 เริ่มรับราชการวันที่.........เดือน........................พ.ศ.................รวมอายุราชการ.........ป.ี........เดือน.........วัน 
 1.5 วุฒิเดิมระดับการศึกษา......................................สาขาวิชา/วิชาเอก............................................................ 
                 สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบการศึกษา พ.ศ....................... 
 1.6 เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อครั้งสุดท้าย ระดับการศึกษา...............................................สาขา/วิชาเอก 
                 .......................................................... ........สถาบันการศึกษา..................................................................... 
                 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................ปีที่จบการศึกษา พ.ศ................กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
                 ในวันที.่...........เดือน.......................พ.ศ................. รวมเวลาที่ไปศึกษา............ปี.............เดือน............วัน 
 
2. โครงการหรือแนวการศึกษา 
 2.1 ศึกษาต่อระดับการศึกษา.......................................สาขาวิชา/วิชาเอก........................................................ 
                สถาบันการศึกษา................................................................................ปีการศึกษา..... ................................. 
                มีก าหนด...............ปี 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่ไปศึกษา...............................................................................................................................  
                 ................................................................................................................................................................... 
                 ........................................................... ........................................................................................................  
 2.3 เนื้อหาวิชาที่ศึกษา หลักสูตรของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาทุกหมวดที่บังคับหรือเลือก รวม........หน่วยกิต 
                หรือทุกรายวิชาที่ศึกษา รวม..............วชิา 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.4 หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/3. ผลงาน... 
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3. ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในรอบ 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ปฏิบัติ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. งาน/โครงการของหน่วยงาน ที่จะให้ผู้ไปศึกษาต่อใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ไปศึกษามาปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จ 
    การศึกษาแล้ว 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และการขออนุญาตครั้งนี้
เพ่ือไปสมัครสอบคัดเลือกเท่านั้น ไม่ผูกพันการอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องพิจารณา            
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ. 2559 อีกครั้งหนึ่ง และหากข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้แต่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาต  
ให้ไปศึกษาต่อ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                             (..............................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง.............................................................  
                                                                              วันที่.........../........................./...............    
    
ผู้ตรวจสอบประวัติข้าราชการที่ขออนุญาตไปศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                     ต าแหน่ง................................................................... ............. 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
 
 

/ความเห็นของ... 
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ความเห็นของ (หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                     ต าแหน่ง................................................................... ............. 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
พิจารณาแล้วเห็นควร 
1. อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ไปสมัครสอบคัดเลือก 
    เพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ปีการศึกษา.......................หรือ 
2. ไม่อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... ........ไปสมัครสอบคัดเลือก 
    เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................. 
    ........................................................................................................................................................................... ......... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                                             ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบท่ี 2) 
 
 

แบบขออนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท ข 
 ด้วยโรงเรียน/หน่วยงาน………………………………….……………………………………………………...……………  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………….……………………เขต…………………..ได้พิจารณาเห็นสมควรให้
ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข   จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  1.ประวัติส่วนตัวข้าราชการ 
1.1 ชื่อ (นาย/ นาง/นางสาว)…….…….……………………………นามสกุล…………………………………….……………………….... 

ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………………………….....… 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………….……………………เขต…………...................................….. 

 1.2 วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………......… 
 1.3 วุฒิเดิมขั้นสูงสุด  (   ) ประกาศนียบัตร  (   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท   
          คณะ………………………………................................วชิาเอก………………………..................................…………….......… 
          สถาบันการศึกษา……………………………………................………………….เมื่อ พ.ศ…………..............................…….…. 

1.4 เริ่มรับราชการวันที่…………………………………….………………รบัราชการจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา
รวมเป็นเวลา……………..ปี……………เดือน…………….วัน 

1.5 เคยไปศึกษาต่อครั้งสุดท้าย ณ (ชื่อสถาบันการศึกษา)…………………………………………….มีก าหนด…….ปี…….เดือน
ตั้งแต่วันที่……………………………………..........……..ถึงวันที่………………….………................................…………………… 

1.6 ขณะนี้เป็นข้าราชการ.....…………………………....…………………ระดับ……...…...............……ขัน้……………………..บาท 
ต าแหน่ง……….........................……………….โรงเรียน/หน่วยงาน…………….......................…………………………………
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….…เขต…..........................กรณีช่วยราชการให้ระบุสถานที่
ช่วยราชการ……………....................................................................................................................…………………… 

 1.7 สถานที่ติดต่อ……………………………………………….......………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………....................................................................................................……………… 

2. แนวการศึกษา 
2.1 ไปศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………………………...………………………………….ในระดับ 
   (   ) ปริญญาตรี       (   ) ปริญญาโท       (   ) ปริญญาเอก 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………....…… 
   ณ (ชื่อสถาบันการศึกษา)…………………………………………………………………………………………………......… 
   มีก าหนด……………………….ปี……………….เดือน 
 
 

/2.2 ก าหนดไปศึกษา... 
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2.2 ก าหนดไปศึกษาวันที่ (วันเปิดเรียนของสถานศึกษา)…………………………………………………………………........……… 
2.3 โครงการที่จะให้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว…………………………………………………………...…. 

3. ค าชี้แจงและค ารับรองของโรงเรียน/หน่วยงาน 
3.1 ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้ 

โรงเรียน/หน่วยงาน  เป็นผูก้รอก 



 3.1.1 (   ) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 
   (   ) อายุเกิน แต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ 
 3.1.2 (   ) รับราชการครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 

    (   ) รับราชการไม่ครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา แต่ได้รับอนุญาตจาก 
     ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ 

3.1.3 ผู้ขอไปศึกษาเคยไปศึกษามาแล้ว กลับไปปฏิบัติราชการ 
(   ) ครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 
(   ) ผู้ที่ขอไปศึกษาเคยไปศึกษามาแล้ว กลับไปปฏิบัติราชการไม่ครบ  แต่ผู้บังคับบัญชา 
 ยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษ 

3.1.4 ไปศึกษาระดับ 
(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  
(   ) ปริญญาเอก  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………… 

3.1.5 โรงเรียน/หน่วยงาน ได้ส่งเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(   ) แบบขออนุญาตไปสมัครสอบของผู้ขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ  
 ภาคปกติ ประเภท ข (แบบที่ 1)        1  ฉบับ 
(   ) ผลการสอบคัดเลือกได้   1 ฉบับ 
(   ) หลักฐานอื่นๆ 

3.2 ขอรับรองว่า การไปศึกษาของข้าราชการผู้นี้ไม่ท าให้ราชการเสียหาย  เพราะยังมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ   
 ไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่มและอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละที่พึงอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ความเห็น /ผู้บริหารสถานศึกษา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

          (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………… 
         (…………………………………………………………..) 
                          ต าแหน่ง (หัวหน้าหมวด/ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา) 
         วันที่…………../…………………./……………… 

    (ลงชื่อ)……………………………………………………………………..…… 
         (……………………………………………………………..) 
       ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าหน่วยงาน 
                   วันที่…………../…………………./……………… 
 

 
 
 
 

          (แบบท่ี 3) 
 
 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก หรือ ข 

แบบรายงานผลการศึกษา 



สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ให้กรอกข้อความต่อไปนี้ 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………….……นามสกุล……….…………………………ต าแหน่งปัจจุบัน………………………..…. 
     โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………….…..…สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………….……………………เขต….… 
2. ศึกษาในระดับปริญญา……………………..คณะ………………………………………………สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………… 
    สถาบันการศึกษา…………………………………………ตั้งแต่ปีการศึกษา…………ระหว่างวันที่……………..…..ถึง…………….……… 
3. ตามหลักสูตรจะต้องศึกษา   วิชาบังคับ…………………หน่วยกิต   วิชาเลือก…………………หน่วยกิต  
           วิชาเอก…………………….หน่วยกิต วิชาโท……………….……หน่วยกิต  
               และวิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร……………หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น……….หน่วยกิต 
4. อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ-สกุล……………………………………………..คณะ/ภาควิชา…………………………………………………………… 
5. ขณะนี้ข้าพเจัาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่…………….…ปีการศึกษา………….…..เริ่มตั้งแต่วันที่……………………………. 
    เดือน…………………………….……..พ.ศ…………… ดังนี้ 
ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ หมายเหตุ 

     
     
     
     

     รวม……………………………………….หน่วยกิต 

6. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา   ภาคเรียนที่………………..…..ปีการศึกษา……………………..ดังนี้ 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ ระดับคะแนน หมายเหตุ 
      
      
      
      

    รวม……………………….หน่วยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ย…………………………………………….. 
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7. สรุปผลการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการศึกษาในข้อ 6 ด้วย 
ก. ภาควิชาการ 



วิชาบังคับ…………………………….หน่วยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก……………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 

      อ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………..…… 
           รวมทั้งสิ้น…………………..หน่วยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ย………..………… 

 ข.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย /  ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

        สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
8. เหลือวิชาที่ต้องศึกษา 

ข. ภาควิชาการ 
วิชาบังคับ……………………………...หน่วยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก………………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………… 

     รวมทั้งสิ้น…………………..หน่วยกิต  
ค. ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

       สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
9. การศึกษาจะส าเร็จในภาคเรียนที่……………………….ปีการศึกษา………………………………. 

 
ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้กรอกแบบรายงาน 

                               (…………………………………………..) 
                          วันที…่…………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………. 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

           ลงชื่อ…………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 
                 (………………………………………………..) 

                          วันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 
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หมายเหตุ 1.  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอร์มนี้   



                         ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนในภาคต่อไป 
2. การรายงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือรายงานต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
3. ผู้ไม่รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานนี้ ถือว่าปฏิบัติฝ่าฝืน ข้อ 12 อาจได้รับพิจารณาโทษ     

ตามข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 

 



          (แบบท่ี 4) 
 
 

 ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………. 

             วันที่……………..เดือน………………………………พ.ศ…….….………… 

เรื่อง  ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…………………………………….…………………….……..….อนุญาต 
ให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต………. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญา…………………………คณะ………………………………………………………………… 
สาขาวิชา/วิชาเอก………………………………………………….….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง………………………………………………………นั้น 
  บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก……………ภาคเรียน ในภาคเรียนที่…………………… 
ปีการศึกษา………………………… ซึ่งขณะนี้การศึกษาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ    ดังนี้ 

1. ภาควิชาการ  (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 
    ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ย……………………….. 

 ศึกษารายวิชาแล้ว  จ านวน………………….หน่วยกิต  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย…………..………… 
และเหลือวิชาที่จะต้องศึกษาอีก จ านวน……………….หน่วยกิต 

 2.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือ สอบข้อเขียนพิสดาร    

 (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 
     2.1  สอบข้อเขียนพิสดาร  

   สอบข้อเขียน   สอบปากเปล่า 
     2.2  ภาควิทยานิพนธ์   

       เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาศึกษาต่อ……………………….………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบความเห็นของ 
สถาบันการศึกษามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     ลงชื่อ……………………………………… 
         (…………………………………..) 

 
 

แบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ 



(แบบท่ี 5) 
 
 
 

                   ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………… 

           วันที่……………..เดือน………………………………..พ.ศ…….…………… 

เรื่อง  ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

    ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…….……………………………………………..……………..………….………. 
อนุญาตให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต…….. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน) ระดับปริญญา………………คณะ…………….…….…….……. 
สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง……………………………….………………………นั้น 

     บัดนี้ ข้าพเจ้า   ส าเร็จการศึกษา   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์   ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว   
จึงขอรายงานตัวเพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่……..………เดือน…………………..พ.ศ…………………………..   
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    หนังสือส่งตัวให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมจากสถาบันการศึกษา 

   ใบแสดงผลการเรียน (transcript) 

   ใบปริญญาบัตร 

    อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………………………… 
         (…………………………………….……………..) 

แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัตริาชการ 



(แบบท่ี 6) 
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ  

ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 

       เขียนที่……………………………………………..…………… 

            วันที่………..เดือน………………………………….พ.ศ………………. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกุล………………………….……….ต าแหน่ง…………………….…………………… 
 โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………..สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………….………………………เขต………….….. 
  วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา……………………………………………สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 
2. เกิดวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ……………………นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา  
     มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่…………………เดือน…………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดต่อกัน  จนถึงวันที ่
     15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4.  ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
     ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก….…………...……….สาขาวิชา………...........……..… 
   ณ  สถาบันการศึกษา……………………………………….ปีการศึกษา……..…………….. 
5.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
     ลงชื่อ………………………………………..……..ผู้ขออนุญาต 

        (………………………..………………….) 
 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

        ลงชื่อ………………………..……………………………… 
       (…………………………………………………) 
       ต าแหน่ง………………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ……………………………………………………………… 
                 (……………………………..………………………) 
            ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                วันที่……………/……………………./…………………… 



(แบบท่ี 7) 
แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

 
       เขียนที่………………………………………………………………….. 

          วันที่………..เดือน……………………..……….พ.ศ……………. 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….นามสกุล……………….…………..…………. 
ต าแหน่ง…………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………..……………………..สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา……….……………..เขต…………….วุฒิเดิม……………………………………สาขาวิชา……………..………………………… 
สถาบันการศึกษา………………………………………….………………..…………………………..……มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อ 
หลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไปศึกษาตั้งแต่เวลา…………....……….….… น. ถึงเวลา……………….………น. 
ระดับการศึกษา(ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)………………สาขาวิชา……………………………………….. 
ณ สถาบันการศึกษา………………………………………ปีการศึกษา………………..  ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 
 1.ข้าพเจ้าเกิดวันที่……………….เดือน…………………………….พ.ศ…………………..นับถึงวันที่  15  มิถุนายน   
ของปีที่จะเข้าศึกษา มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน 
                      2.ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่……………..เดือน……………………......…………..พ..ศ.…….………….. 
มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวมเวลา…………………ปี……….เดือน…………….วัน 
                     3.ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่……….………เดือน……………………………………..…พ.ศ……….…………..…….  
เป็นระยะเวลา……….ปี……………….เดือน……….….วัน ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือส านักงาน   ตั้งแต่
เวลา…………………..น. ถึงเวลา……….……………….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือส านักงาน เวลา………..………….น. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา     
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสม กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย  ความบากบั่นอดทนให้ได้ผลสม          
กับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
 

       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
                   (………………………………….……….) 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       ลงชื่อ……………………………………….…………………………… 
              (………………………………………………..………………) 
                         ต าแหน่ง………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 



 
 (แบบท่ี 8) 

 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
 

       เขียนที่………………………………………………………………….. 
      วันที่………..เดือน………………………………………….พ.ศ……..………. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….…………นามสกุล………………………………………….………. 
 ต าแหน่ง………………………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………..สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………….…เขต………...วุฒิเดิม……………………………สาขาวิชา………………………………… 
สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 

2. เกิดวันที่………………เดือน………………………………………..พ.ศ………………………….   นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะ 
 เข้าศึกษา มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่…..………เดือน………………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 
   15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4. ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก….………………….สาขาวิชา/วิชาเอก..…………………………………………………………………………………. 
 ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแต่ปีการศึกษา……..…………….. 
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 

                                          (…………………………….…………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      
       ลงชื่อ………………………………………..…………………………… 

          (…………………………….………………………) 
                ต าแหน่ง…………………….…………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
       ลงชื่อ…………………………………….……………………………… 
             (………………………….………………………………………) 
                 ต าแหน่ง…………………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 



 (แบบท่ี 9 ) 
 

แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคฤดูร้อน 
 

       เขียนที่……………………………………….……………………….. 

      วันที่…….……..เดือน…………………………………..…….พ.ศ…………. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………นามสกุล……………………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………………………………..สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา……….………………………………...เขต……………วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..……………………… 
สถาบันการศึกษา………………………………………….……………………….………….มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตร            
ภาคฤดูร้อน มีก าหนด…………ภาคฤดูร้อน  โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา…………………………… 
ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดูร้อน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ) 
โดยจะขออนุญาตเป็นปีๆ ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา……….…………ข้าพเจ้าขออนุญาตไปศึกษามีก าหนด………วัน  
ตั้งแต่วันที่……….…เดือน…………………………….พ.ศ……………ถึงวันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………………. 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ข้อ 23  ข้อ 24 และข้อ 25 ทั้งจะปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขในสัญญาทุกประการ    และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความบากบั่นอดทน  
ให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
 

     ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
               (…………………………………………….) 

 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
     ลงชื่อ………………………………………………………………..…… 

             (………………………………………………………………………) 
                 ต าแหน่ง……………………………………………….…………………… 

     วันที่…………………/……………………./………………………… 



(รูปแบบท่ี 3) 
 

                             ตัวอย่างค าสั่งให้ ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ     (จ านวน 1ราย) 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 
เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ  

------------------------ 
      อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 
2538   ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  660/2555   สั่ง  ณ   วันที่ 1  พฤษภาคม  2555  
เรื่อง มอบอ านาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ  พ.ศ. 2547     จึงอนุญาตให ้     
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………ต าแหน่ง………..…………………..……...ต าแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(โรงเรียน/สพท.)………………………………………………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคปกติ ประเภท… (ก หรือ ข) 
ระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………….วุฒิ…………(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)………………………
สาขาวิชา/วิชาเอก……………….………………………………….….ณ มหาวิทยาลัย………………………………………..……………..........
มีก าหนด……….ปีตั้งแต่วันที่…………..เดือน………….…….พ.ศ……………ถึงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………………… 

       สั่ง  ณ  วันที่…………………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
  



 (รูปแบบท่ี 6) 
 

                           ตัวอย่างค าสั่งให้  ข้าราชการครู  ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ     (จ านวน 2 รายข้ึน
ไป) 

 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 
เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ครั้งที่……) 

------------------------ 
 อนุสนธิค าสั่ง………………./………….สั่ง  ณ วันที่……  …เดือน…………….………….พ.ศ………………… อนุญาตให้
ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท.…(ก หรือ ข) ระดับปริญญา……..…(ตรี/โท/เอก)………..……. 
ประจ าปีการศึกษา…………….สาขาวิชา…………………………………...………… ณ มหาวิทยาลัย…………………………………………
มีก าหนด……….ปี ตั้งแต่วันที่……..เดือน……………….….พ.ศ……………… ถึงวันที่…..…เดือน……………………….พ.ศ….………นั้น 

 บัดนี ้ข้าราชการดังกล่าวได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อครั้งที่…......อีก 1 ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ …….
ปีการศึกษา…………. ตั้งแต่วันที่…….…เดือน………………….....พ.ศ……..….ถึงวันที่……………เดือน………….…………พ.ศ………….  
จึงให้ข้าราชการดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ภาคการศึกษา 

        ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี…………เดือน……………………………พ.ศ. ……………. 

สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

 
       

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 
  



 
     ตัวอย่างค าส่ังให้  ข้าราชการครู  ทีไ่ปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม      

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที ่…………………../25……… 
เรื่อง   ให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลับเข้าปฏิบัติราชการ 

------------------------ 
  อนุสนธิค าสั่ง……….…./……………………สั่ง ณ วันที่…..…เดือน……………..…..พ.ศ……….. อนุญาตให้   
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..……ต าแหน่ง………..………………….………..   ต าแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(หน่วยงาน/สพท.)……………………………....………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท…..…..(ก หรือ ข) 
ระดับปริญญา……………….….…(ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………   วุฒ…ิ…(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)…….. 
สาขาวิชา/วิชาเอก……………………..………………… ณ มหาวิทยาลัย…………………..……………………… มีก าหนด…………….ปี 
ตั้งแต่วันที่……………..เดือน………………..…….พ.ศ……..……. ถึงวันที่……………เดือน………………….……….พ.ศ…………………… 
(และค าสั่ง………….…/……….. สั่ง ณ วันที่…….เดือน…………………พ.ศ……………. อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ
ภาคปกติ ภายในประเทศ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่……………….เดือน…………….…..…….พ.ศ…………….…. ถึงวันที่…………..……
เดือน……………….พ.ศ…………………) นั้น 

   บัดนี้  ข้าราชการดังกล่าวได้ศึกษาครบตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และรายงานตัวเพ่ือขอ
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมแล้ว  จึงให้ข้าราชการดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้ งแต่วันที่….…
เดือน……………………….….พ.ศ………..…… 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ………….. 

 สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

  
 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 

 
 
 
 



 
 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ   
 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................……….................…... 
ต าบล/แขวง..................…................... อ าเภอ/เขต.....................………........……จังหวัด.....................................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.....................  พ.ศ.  .............….ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ................................................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………...…….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง........................……......…..……………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)......................................…......................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง................…........... สังกัด ................(สถานศึกษา/หน่วยงาน).........……............. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….......…………เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่.............ซอย............................... ถนน.......................  ต าบล/แขวง........................... 
 อ าเภอ/เขต..................................  จังหวัด.......................................... เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ภาคปกติ ระดับปริญญา...............สาขาวิชา..................……………...........วิชาเอก…………………………………………………………
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญา
............................ สาขาวิชา..................................................................วิชาเอก………………………………………………............ 
ที่สถาบันการศึกษา..........................……….............……….....มีก าหนด..............ปี……….เดือน……….วัน นับตั้งแต่วันที่.........
เดือน.......................พ.ศ.  ...............จนถึงวันที่............  เดือน................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สญัญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถาบันการศึกษาที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ          
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไป
ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติดังนี้ 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 

 



-2- 
 

   5.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของ “ผู้ให้สัญญา”  ทันท ี
   5.2 เข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน  
วิทยาลัย  สถาบัน.............................................................................   หรือ........................................................................  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง  ทบวง  กรม   ตามที่ทางราชการ
เห็นสมควรทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา และในกรณีที่ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาต่อตามสัญญาเลขที่…….…………..…ลงวันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…………. ซึ่ง “ผู้ให้สัญญา” 
ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน………………..ปี………………..เดือน………………วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ากับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้
ตามสัญญานี้ด้วย 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ “ผู้รับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”         
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนเงินทุน 
เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2 ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5.2 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             
“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                  
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              
“ผู้ให้สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    
หรือไม่ก็ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  นับจาก
วันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้
ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี 
แต่ทั้งนี้ ถ้าในระหว่างเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (…......………) ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับเข้า
ปฏิบัติราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น งาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”  ยังต้อง
รับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2  แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   
“ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
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  ข้อ 10 ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่
ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทาง
ราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

         ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…......................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม 
ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้ง
จาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้  รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      (ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
                    (.............................................) 

      (ลงชื่อ.....................................................พยาน 
              (..............................................) 

      (ลงชื่อ.....................................................พยาน 
              (..............................................) 
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  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
         ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

      ลงชื่อ......................................................พยาน 
      (................................................) 

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

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

 

หมายเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 
สัญญาค้ าประกัน ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญาค้ าประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 
          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ................... 

 
  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...................................................................  
ตามสัญญาเลขที่..................……………ลงวันที.่................................................................ .  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า   
“สัญญาอนุญาต” )   นั้น 
  ข้าพเจ้า........................................................................…............ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................………....................  ออกให้ที่................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............…...........พ.ศ. .................. อยู่บ้านเลขท่ี..............ซอย......................................................  
ถนน..................................  ต าบล/แขวง................................อ าเภอ / เขต.................................  จังหวัด...................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................ .............................................................................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
……………………………………….................………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิด
สัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ   ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันที โดยส านักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิด
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น  ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้  “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” 
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
          ข้อ  3   ในกรณีท่ี “กรม” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 

        ข้อ  4 ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ   
อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน….. 
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ที่ดิน 
 ก. โฉนดเลขที.่.........................................………......  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที่.........................................................  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืน ๆ   
.................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................................
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ   
“ผู้ค้ าประกัน” ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6 “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (................................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
                (.................................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                (..............................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
               (.............................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                  (..............................................) 



 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  .................................................................................………............................. 
ต าบล/แขวง.........................…………….. อ าเภอ/เขต............................…………………จังหวัด............................................
เมื่อวันที่...........เดือน............................  พ.ศ.  ...................ระหว่าง  (สถานศึกษา/หน่วยงาน) ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย  .....................................................................ต าแหน่ง.......................................……………………………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย,นาง,นางสาว................................................................. 
อายุ.........ปี  รับราชการในต าแหน่ง...................................... สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).....………........……….......... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...........................................…..  เขต.....……..ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย..........................................................ถนน...............…................. 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  ระดับปริญญา................ สาขาวิชา............................ 
ที่สถาบันการศึกษา................................................……............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1 “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา  ระดับ
ปริญญา.................................สาขาวิชา........................................ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)............…….......................... 
มีก าหนด.......…นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................ จนถึงวันที่.............เดือน...........................  
พ.ศ. ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สญัญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ   “ผู้รับสัญญา”    และของสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ        
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา”  จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดยเร็ว
ที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน  “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา” ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา   โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา”  ก่อน 
 
 

/ข้อ 5….. 
 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ 5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือทางราชการไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษา
ต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา”  เพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน....................................................หรือ……………................................  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง 
ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือนเต็ม 
  ข้อ 6  ถ้า  “ผู้ให้สัญญา”  ไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  2 ข้อ  3  หรือข้อ 4  ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา”  พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา”  ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
“ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ  7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”    
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนที่ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้    “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกเป็นจ านวน 2 (สอง) เท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้อง
ชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2  ในกรณีที่  “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่   “ผู้ให้สัญญา”  
กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องช าระให้แก่“ผู้รับสัญญา”  
จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ)  วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา”    ไม่ช าระ
ภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็ตาม    “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15  (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนด
ดังกล่าว  จนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ  5   เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้
ไร้ความสามารถ   หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่
กรณี  แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลาระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (.………………...)   ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา”  
ก าหนดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างาน
อ่ืนๆ เช่น  งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้
สัญญา” ยังต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ “ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็น
ว่ามีเหตุอันควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ   ไล่ออก หรือปลด
ออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตาม
ส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 

/ข้อ  11…..   
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 ข้อ  11  ในกรณีที่   “ผู้ให้สัญญา”   มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่  “ผู้รับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ / หรือเงินอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา”  จะพึงได้รับจาก 
ทางราชการ  เพ่ือชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”   ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
           ข้อ  12  ในวันท าสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)..............……....................... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น….....................…ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผู้ให้สัญญา” ด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้    
ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจัดให้มี             
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด..............วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่กรรม   
หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก          
“ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา         
ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
           (............................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                   (.................................................) 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).................……....................  คู่สมรสของ.................................................... 
ยินยอมให้............................................................... ...........................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
              ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

                   ลงชื่อ......................................................พยาน 
          (.........................................) 

 

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

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

 

หมายเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา  และ 
สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   
  



สัญญาค้ าประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 
 

          วันที่............  เดือน....................  พ.ศ.  ................... 
 

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)...............…………....……...........  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) 
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ / ฝึกอบรม  ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)................ ……………………………………………………… 
ตามสัญญาเลขที่......................…….  ลงวันที่.......................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“สัญญาอนุญาต”) นั้น 
  ข้าพเจ้า.......……......................................……………………..............ผู้ค้ าประกัน   อายุ.......................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่.............. ออกให้ที่................................ เมื่อวันที่.............เดือน....……..........พ.ศ. .............  
อยู่บ้านเลขท่ี ...............................ซอยต าบล/แขวง.....…............................................ถนน.......………………………................ 
อ าเภอ / เขต..................................…....  จังหวัด.........................................…………………………………………………………....... 
คู่สมรสชื่อ......................................................................................................................... ....................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ  
(สถานศึกษา/หน่วยงาน) .......................…................................................... ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ“ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน”   โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติ          
ผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดั งกล่ าวนั้นทั้ งสิ้ นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทันที   โดยส านักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ“ผู้ค้ าประกัน” จะรับผิด     
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม   
ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   
ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส านักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน”        
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
  ข้อ  3  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน       
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ “ผู้ให้สัญญา” โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตามให้       
ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ  4  ผู้ค้ าประกัน ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระ         
ผูกพันใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ              
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน…. 
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  ที่ดิน 
ก. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 

ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จังหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 
ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จังหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ ................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................... ...................................................................... .....
..  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ          
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6  “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับ        
ผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 
  สัญญานี้ท าขึ้น.................... ฉบับ  (.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                   (...........................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (..........................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (..........................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                    (..........................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                (.............................................) 



 
 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคฤดูร้อน   
 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................………..........…………. 
ต าบล/แขวง...................................……… อ าเภอ/เขต..............................................………จังหวัด....................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.......................... พ.ศ.  .................... ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………...................….เขต…. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต าแหน่ง........................……………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)........................…....................................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง........................................................................................... ................................   
สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).........................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………...........……………เขต…...
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   อยู่บ้านเลขที่.............ซอย...................................... 
ถนน....................................  ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................  จังหวัด...................... 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน ระดับปริญญา.......................สาขาวิชา................................ 
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน   ระดับ
..........................  สาขาวิชา...........................................................................  ที.่............................................................... 
มีก าหนด.................  นับตั้งแต่วันที่...............  เดือน..............................  พ.ศ.  ................................................จนถึงวันที่
.....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถานศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  ทั้งท่ีได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

 
/ข้อ  5….   

 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไป
ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปใน
โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน.................................................   หรือ................................  กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
กระทรวง  ทบวง  กรม   ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทเีป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง)  เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วย             เหตุ
ใดๆ ก็ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด
ได้ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมดในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา รวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้อง ชดใช้คืนแก่กรม    เจ้า
สังกัดทันท ี
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 5          
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7 วรรคหนึ่ง โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             
“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                  
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              
“ผู้ให้สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    
หรือไม่ก็ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี       นับ
จากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้      ไม่
ครบก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตก
เป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7 แล้วแต่กรณี  
แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลา......……………...เดือน.....…….......วัน  นับแต่วันที่  “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับ    เข้าปฏิบัติ
ราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น                  
งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”   ยัง
ต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   “ผู้ให้
สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่
ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทาง
ราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

/ข้อ  12….     
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  ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด ......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม  ถึง
แก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก 
“ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

          ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                   (...........................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                    (..........................................) 

  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้.............................................................................................. ............  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
     ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

           ลงชื่อ......................................................พยาน 
            (....................................................) 

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

           (....................................................) 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

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

 

หมายเหตุ กรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 
สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญาค้ าประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ................... 
 

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)........................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้
สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...............................................  ตามสัญญาเลขที่

..................……………ลงวันที.่............................................  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต”)   นั้น 
             ข้าพเจ้า.......................................................…...........................ผู้ค้ าประกัน  อายุ...........................ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................................………....................  ออกให้ที่...................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............……..............พ.ศ. ..................  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย.........................................  
ถนน.............................  ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ / เขต................................  จังหวัด......................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................................................................................. .............................................
     ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว      จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
………………………………………………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิด
สัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ   ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันที โดยส านักงาน              
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิด
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม   ต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตก
ลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
            ข้อ  3   ในกรณีที ่ “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”   ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่  “ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   
“ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
      ข้อ  4   ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 

/ที่ดิน..... 
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                    ที่ดิน 

ก. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

ข. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ   
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. ....................................................... 
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ  
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ก่อน 

ข้อ  6  “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา”  
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
              (.....................................................) 

         ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (.....................................................) 

        ลงชื่อ........................................................พยาน 
                (.....................................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                       (.....................................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (..................................................) 

  



 
ความยินยอมของคู่สมรส 

 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี………..............หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด....................................................สัญชาติ...............................
คู่สมรสของ............................(1).......................................................ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันของ
.........................(1).............................................................แล้วยินยอมให้..................................(1).................................. 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

 
                        ลงชื่อ........................................คู่สมรสผู้ยินยอม 

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

        ลงชื่อ........................................พยาน 
                    (......................................) 

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

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

(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ 
และขอผ่อนช าระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

 
หมายเหตุ    (1)   ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 

(2) ชื่อผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          (แบบท่ี 3) 
 
 

ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ไปศึกษำต่อประเภท ก หรือ ข 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

ให้กรอกข้อความต่อไปนี้ 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………….……นามสกุล……….…………………………ต าแหน่งปัจจุบัน………………………..…. 
     โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………….…..…สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………….……………………เขต….… 
2. ศึกษาในระดับปริญญา……………………..คณะ………………………………………………สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………… 
    สถาบันการศึกษา…………………………………………ตั้งแต่ปีการศึกษา…………ระหว่างวันที่……………..…..ถึง…………….……… 
3. ตามหลักสูตรจะต้องศึกษา   วิชาบังคับ…………………หน่วยกิต   วิชาเลือก…………………หน่วยกิต  
           วิชาเอก…………………….หน่วยกิต วิชาโท……………….……หน่วยกิต  
               และวิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร……………หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น……….หน่วยกิต 
4. อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ-สกุล……………………………………………..คณะ/ภาควิชา…………………………………………………………… 
5. ขณะนี้ข้าพเจัาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่…………….…ปีการศึกษา………….…..เริ่มตั้งแต่วันที่……………………………. 
    เดือน…………………………….……..พ.ศ…………… ดังนี้ 
ชื่อรหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ หมำยเหตุ 

     
     
     
     

     รวม……………………………………….หน่วยกิต 

6. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา   ภาคเรียนที่………………..…..ปีการศึกษา……………………..ดังนี้ 

ชื่อรหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ ระดับคะแนน หมำยเหตุ 
      
      
      
      

    รวม……………………….หน่วยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ย…………………………………………….. 
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7. สรุปผลการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการศึกษาในข้อ 6 ด้วย 
ก. ภาควิชาการ 

แบบรายงานผลการศึกษา 



วิชาบังคับ…………………………….หน่วยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก……………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 

      อ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………..…… 
           รวมทั้งสิ้น…………………..หน่วยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ย………..………… 

 ข.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย /  ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

        สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
8. เหลือวิชาที่ต้องศึกษา 

ข. ภาควิชาการ 
วิชาบังคับ……………………………...หน่วยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก………………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………… 

     รวมทั้งสิ้น…………………..หน่วยกิต  
ค. ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

       สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
9. การศึกษาจะส าเร็จในภาคเรียนที่……………………….ปีการศึกษา………………………………. 

 
ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้กรอกแบบรายงาน 

                               (…………………………………………..) 
                          วันที…่…………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 
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ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………. 
ข้อคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
           ลงชื่อ…………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 

                 (………………………………………………..) 



                          วันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 
 

หมำยเหตุ 1.  ข้าราชการทีไ่ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอร์มนี้   
                         ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนในภาคต่อไป 

2. การรายงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือรายงานต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
3. ผู้ไม่รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานนี้ ถือว่าปฏิบัติฝ่าฝืน ข้อ 12 อาจได้รับพิจารณาโทษ     

ตามข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 

 



          (แบบท่ี 4) 
 
 

 ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………. 

             วันที่……………..เดือน………………………………พ.ศ…….….………… 

เรื่อง  ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…………………………………….…………………….……..….อนุญาต 
ให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต………. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญา…………………………คณะ………………………………………………………………… 
สาขาวิชา/วิชาเอก………………………………………………….….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง………………………………………………………นั้น 
  บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก……………ภาคเรียน ในภาคเรียนที่…………………… 
ปีการศึกษา………………………… ซึ่งขณะนี้การศึกษาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ    ดังนี้ 

1. ภาควิชาการ  (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 
    ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ย……………………….. 

 ศึกษารายวิชาแล้ว  จ านวน………………….หน่วยกิต  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย…………..………… 
และเหลือวิชาที่จะต้องศึกษาอีก จ านวน……………….หน่วยกิต 

 2.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือ สอบข้อเขียนพิสดาร    

 (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 
     2.1  สอบข้อเขียนพิสดาร  

   สอบข้อเขียน   สอบปากเปล่า 
     2.2  ภาควิทยานิพนธ์   

       เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาศึกษาต่อ……………………….………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบความเห็นของ 
สถาบันการศึกษามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     ลงชื่อ……………………………………… 
         (…………………………………..) 

 
 

แบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ 



(แบบท่ี 5) 
 
 
 

                   ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………… 

           วันที่……………..เดือน………………………………..พ.ศ…….…………… 

เรื่อง  ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

    ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…….……………………………………………..……………..………….………. 
อนุญาตให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต…….. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน) ระดับปริญญา………………คณะ…………….…….…….……. 
สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง……………………………….………………………นั้น 

     บัดนี้ ข้าพเจ้า   ส าเร็จการศึกษา   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์   ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว   
จึงขอรายงานตัวเพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่……..………เดือน…………………..พ.ศ…………………………..   
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    หนังสือส่งตัวให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมจากสถาบันการศึกษา 

   ใบแสดงผลการเรียน (transcript) 

   ใบปริญญาบัตร 

    อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………………………… 
         (…………………………………….……………..) 

แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัตริาชการ 



(แบบท่ี 6) 
แบบขออนุญำตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษำต่อภำยในประเทศ  

ภำคนอกเวลำ  โดยใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน 
 

       เขียนที่……………………………………………..…………… 

            วันที่………..เดือน………………………………….พ.ศ………………. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกุล………………………….……….ต าแหน่ง…………………….…………………… 
 โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………..สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………….………………………เขต………….….. 
  วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา……………………………………………สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 
2. เกิดวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ……………………นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา  
     มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่…………………เดือน…………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดต่อกัน  จนถึงวันที ่
     15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4.  ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
     ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก….…………...……….สาขาวิชา………...........……..… 
   ณ  สถาบันการศึกษา……………………………………….ปีการศึกษา……..…………….. 
5.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
     ลงชื่อ………………………………………..……..ผู้ขออนุญาต 

        (………………………..………………….) 
 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

        ลงชื่อ………………………..……………………………… 
       (…………………………………………………) 
       ต าแหน่ง………………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ……………………………………………………………… 
                 (……………………………..………………………) 
            ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                วันที่……………/……………………./…………………… 



(แบบท่ี 7) 
แบบขออนุญำตไปศึกษำต่อภำยในประเทศ 
ภำคนอกเวลำ  โดยใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน 

 
       เขียนที่………………………………………………………………….. 

          วันที่………..เดือน……………………..……….พ.ศ……………. 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….นามสกุล……………….…………..…………. 
ต าแหน่ง…………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………..……………………..สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา……….……………..เขต…………….วุฒิเดิม……………………………………สาขาวิชา……………..………………………… 
สถาบันการศึกษา………………………………………….………………..…………………………..……มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อ 
หลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไปศึกษาตั้งแต่เวลา…………....……….….… น. ถึงเวลา……………….………น. 
ระดบัการศึกษา(ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)………………สาขาวิชา……………………………………….. 
ณ สถาบันการศึกษา………………………………………ปีการศึกษา………………..  ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 
 1.ข้าพเจ้าเกิดวันที่……………….เดือน…………………………….พ.ศ…………………..นับถึงวันที่  15  มิถุนายน   
ของปีที่จะเข้าศึกษา มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน 
                      2.ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่……………..เดือน……………………......…………..พ..ศ.…….………….. 
มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวมเวลา…………………ปี……….เดือน…………….วัน 
                     3.ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่……….………เดือน……………………………………..…พ.ศ……….…………..…….  
เป็นระยะเวลา……….ปี……………….เดือน……….….วัน ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือส านักงาน   ตั้งแต่
เวลา…………………..น. ถึงเวลา……….……………….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือส านักงาน เวลา………..………….น. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา     
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสม กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย  ความบากบั่นอดทนให้ได้ผลสม          
กับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
 

       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
                   (………………………………….……….) 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       ลงชื่อ……………………………………….…………………………… 
              (………………………………………………..………………) 
                         ต าแหน่ง………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 



 
 (แบบท่ี 8) 

 

แบบขออนุญำตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคฤดูร้อน 
 

       เขียนที่………………………………………………………………….. 
      วันที่………..เดือน………………………………………….พ.ศ……..………. 

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….…………นามสกุล………………………………………….………. 
 ต าแหน่ง………………………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………..สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………….…เขต………...วุฒิเดิม……………………………สาขาวิชา………………………………… 
สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 

2. เกิดวันที่………………เดือน………………………………………..พ.ศ………………………….   นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะ 
 เข้าศึกษา มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่…..………เดือน………………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 
   15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4. ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก….………………….สาขาวิชา/วิชาเอก..…………………………………………………………………………………. 
 ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแต่ปีการศึกษา……..…………….. 
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 

                                          (…………………………….…………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      
       ลงชื่อ………………………………………..…………………………… 

          (…………………………….………………………) 
                ต าแหน่ง…………………….…………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
       ลงชื่อ…………………………………….……………………………… 
             (………………………….………………………………………) 
                 ต าแหน่ง…………………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 



 (แบบท่ี 9 ) 
 

แบบขออนุญำตไปศึกษำต่อภำยในประเทศ   ภำคฤดูร้อน 
 

       เขียนที่……………………………………….……………………….. 

      วันที่…….……..เดือน…………………………………..…….พ.ศ…………. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………นามสกุล……………………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………………………………..สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา……….………………………………...เขต……………วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..……………………… 
สถาบันการศึกษา………………………………………….……………………….………….มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตร            
ภาคฤดูร้อน มีก าหนด…………ภาคฤดูร้อน  โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา…………………………… 
ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดูร้อน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ) 
โดยจะขออนุญาตเป็นปีๆ ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา……….…………ข้าพเจ้าขออนุญาตไปศึกษามีก าหนด………วัน  
ตั้งแต่วันที่……….…เดือน…………………………….พ.ศ……………ถึงวันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………………. 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ข้อ 23  ข้อ 24 และข้อ 25 ทั้งจะปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขในสัญญาทุกประการ    และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความบากบั่นอดทน  
ให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
 

     ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
               (…………………………………………….) 

 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
     ลงชื่อ………………………………………………………………..…… 

             (………………………………………………………………………) 
                 ต าแหน่ง……………………………………………….…………………… 

     วันที่…………………/……………………./………………………… 



(รูปแบบท่ี 3) 
 

                             ตัวอย่ำงค ำสั่งให้ ข้ำรำชกำรครู ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ     (จ ำนวน 1รำย) 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 
เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ  

------------------------ 
      อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 
2538   ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  660/2555   สั่ง  ณ   วันที่ 1  พฤษภาคม  2555  
เรื่อง มอบอ านาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ  พ.ศ. 2547     จึงอนุญาตให ้     
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………ต าแหน่ง………..…………………..……...ต าแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(โรงเรียน/สพท.)………………………………………………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคปกติ ประเภท… (ก หรือ ข) 
ระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………….วุฒิ…………(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)………………………
สาขาวิชา/วิชาเอก……………….………………………………….….ณ มหาวิทยาลัย………………………………………..……………..........
มีก าหนด……….ปีตั้งแต่วันที่…………..เดือน………….…….พ.ศ……………ถึงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………………… 

       สั่ง  ณ  วันที่…………………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
  



 (รูปแบบท่ี 6) 
 

                           ตัวอย่ำงค ำสั่งให้  ข้ำรำชกำรครู  ขยำยเวลำศึกษำต่อภำยในประเทศ     (จ ำนวน 2 รำยข้ึน
ไป) 

 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 
เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ครั้งที่……) 

------------------------ 
 อนุสนธิค าสั่ง………………./………….สั่ง  ณ วันที่……  …เดือน…………….………….พ.ศ………………… อนุญาตให้
ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท.…(ก หรือ ข) ระดับปริญญา……..…(ตรี/โท/เอก)………..……. 
ประจ าปีการศึกษา…………….สาขาวิชา…………………………………...………… ณ มหาวิทยาลัย…………………………………………
มีก าหนด……….ปี ตั้งแต่วันที่……..เดือน……………….….พ.ศ……………… ถึงวันที่…..…เดือน……………………….พ.ศ….………นั้น 

 บัดนี ้ข้าราชการดังกล่าวได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อครั้งที่…......อีก 1 ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ …….
ปีการศึกษา…………. ตั้งแต่วันที่…….…เดือน………………….....พ.ศ……..….ถึงวันที่……………เดือน………….…………พ.ศ………….  
จึงให้ข้าราชการดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ภาคการศึกษา 

        ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี…………เดือน……………………………พ.ศ. ……………. 

สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

 
       

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 
  



 
     ตัวอย่างค าส่ังให้  ข้าราชการครู  ทีไ่ปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม      

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที ่…………………../25……… 
เรื่อง   ให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลับเข้าปฏิบัติราชการ 

------------------------ 
  อนุสนธิค าสั่ง……….…./……………………สั่ง ณ วันที่…..…เดือน……………..…..พ.ศ……….. อนุญาตให้   
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..……ต าแหน่ง………..………………….………..   ต าแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(หน่วยงาน/สพท.)……………………………....………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท…..…..(ก หรือ ข) 
ระดับปริญญา……………….….…(ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………   วุฒ…ิ…(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)…….. 
สาขาวิชา/วิชาเอก……………………..………………… ณ มหาวิทยาลัย…………………..……………………… มีก าหนด…………….ปี 
ตั้งแต่วันที่……………..เดือน………………..…….พ.ศ……..……. ถึงวันที่……………เดือน………………….……….พ.ศ…………………… 
(และค าสั่ง………….…/……….. สั่ง ณ วันที่…….เดือน…………………พ.ศ……………. อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ
ภาคปกติ ภายในประเทศ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่……………….เดือน…………….…..…….พ.ศ…………….…. ถึงวันที่…………..……
เดือน……………….พ.ศ…………………) นั้น 

   บัดนี้  ข้าราชการดังกล่าวได้ศึกษาครบตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และรายงานตัวเพ่ือขอ
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมแล้ว  จึงให้ข้าราชการดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้ งแต่วันที่….…
เดือน……………………….….พ.ศ………..…… 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ………….. 

 สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

  
 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 

 
 
 
 



 
 

สัญญำอนุญำตให้ข้ำรำชกำร (ครู) ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ  ภำคปกติ   
 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................……….................…... 
ต าบล/แขวง..................…................... อ าเภอ/เขต.....................………........……จังหวัด.....................................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.....................  พ.ศ.  .............….ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ................................................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………...…….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง........................……......…..……………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)......................................…......................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง................…........... สังกัด ................(สถานศึกษา/หน่วยงาน).........……............. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….......…………เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่.............ซอย............................... ถนน.......................  ต าบล/แขวง........................... 
 อ าเภอ/เขต..................................  จังหวัด.......................................... เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ภาคปกติ ระดับปริญญา...............สาขาวิชา..................……………...........วิชาเอก…………………………………………………………
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญา
............................ สาขาวิชา..................................................................วิชาเอก………………………………………………............ 
ที่สถาบันการศึกษา..........................……….............……….....มีก าหนด..............ปี……….เดือน……….วัน นับตั้งแต่วันที่.........
เดือน.......................พ.ศ.  ...............จนถึงวันที่............  เดือน................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สญัญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถาบันการศึกษาที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ          
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไป
ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติดังนี้ 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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   5.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของ “ผู้ให้สัญญา”  ทันท ี
   5.2 เข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน  
วิทยาลัย  สถาบัน.............................................................................   หรือ........................................................................  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง  ทบวง  กรม   ตามที่ทางราชการ
เห็นสมควรทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา และในกรณีที่ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับ
อนุญาตให้ไปศึกษาต่อตามสัญญาเลขที่…….…………..…ลงวันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…………. ซึ่ง “ผู้ให้สัญญา” 
ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน………………..ปี………………..เดือน………………วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ากับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้
ตามสัญญานี้ด้วย 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ “ผู้รับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”         
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนเงินทุน 
เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2 ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5.2 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             
“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                  
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              
“ผู้ให้สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    
หรือไม่ก็ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  นับจาก
วันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้
ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี 
แต่ทั้งนี้ ถ้าในระหว่างเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (…......………) ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับเข้า
ปฏิบัติราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น งาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”  ยังต้อง
รับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2  แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   
“ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
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  ข้อ 10 ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่
ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทาง
ราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

         ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…......................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม 
ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้ง
จาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้  รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      (ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
                    (.............................................) 

      (ลงชื่อ.....................................................พยาน 
              (..............................................) 

      (ลงชื่อ.....................................................พยาน 
              (..............................................) 
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  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
         ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

      ลงชื่อ......................................................พยาน 
      (................................................) 

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

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

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

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

 

หมายเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 
สัญญาค้ าประกัน ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญำค้ ำประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 
          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ................... 

 
  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...................................................................  
ตามสัญญาเลขที่..................……………ลงวันที.่................................................................ .  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า   
“สัญญาอนุญาต” )   นั้น 
  ข้าพเจ้า........................................................................…............ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................………....................  ออกให้ที่................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............…...........พ.ศ. .................. อยู่บ้านเลขท่ี..............ซอย......................................................  
ถนน..................................  ต าบล/แขวง................................อ าเภอ / เขต.................................  จังหวัด...................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................ .............................................................................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
……………………………………….................………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ ำประกัน” ตกลงเข้ำค้ ำประกัน “ผู้ให้สัญญำ” ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญำ” กล่ำวคือ ถ้ำ “ผู้ให้สัญญำ” ปฏิบัติผิด
สัญญำอนุญำตไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใดๆ   ผู้ค้ ำประกันยินยอมรับผิดช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญำดังกล่ำวนั้นทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทันที โดยส ำนักงำน             
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมิจ ำต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญำ” ช ำระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ ำประกัน”  จะรับผิด
ตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้ครบเต็มจ ำนวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น  ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้  “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” 
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
          ข้อ  3   ในกรณีท่ี “กรม” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 

        ข้อ  4 ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ   
อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน….. 
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ที่ดิน 
 ก. โฉนดเลขที.่.........................................………......  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที่.........................................................  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืน ๆ   
.................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................................
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ   
“ผู้ค้ าประกัน” ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6 “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญำนี้ท ำขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อควำมตรงกัน 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (................................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
                (.................................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                (..............................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
               (.............................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                  (..............................................) 



 
สัญญำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ 

 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  .................................................................................………............................. 
ต าบล/แขวง.........................…………….. อ าเภอ/เขต............................…………………จังหวัด............................................
เมื่อวันที่...........เดือน............................  พ.ศ.  ...................ระหว่าง  (สถานศึกษา/หน่วยงาน) ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย  .....................................................................ต าแหน่ง.......................................……………………………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย,นาง,นางสาว................................................................. 
อายุ.........ปี  รับราชการในต าแหน่ง...................................... สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).....………........……….......... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...........................................…..  เขต.....……..ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย..........................................................ถนน...............…................. 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  ระดับปริญญา................ สาขาวิชา............................ 
ที่สถาบันการศึกษา................................................……............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1 “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา  ระดับ
ปริญญา.................................สาขาวิชา........................................ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)............…….......................... 
มีก าหนด.......…นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................ จนถึงวันที่.............เดือน...........................  
พ.ศ. ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สญัญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ   “ผู้รับสัญญา”    และของสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ        
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา”  จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดยเร็ว
ที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน  “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา” ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา   โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา”  ก่อน 
 
 

/ข้อ 5….. 
 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ 5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือทางราชการไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษา
ต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา”  เพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน....................................................หรือ……………................................  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง 
ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือนเต็ม 
  ข้อ 6  ถ้า  “ผู้ให้สัญญา”  ไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  2 ข้อ  3  หรือข้อ 4  ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา”  พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา”  ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
“ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ  7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”    
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนที่ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้    “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกเป็นจ านวน 2 (สอง) เท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้อง
ชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2  ในกรณีที่  “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่   “ผู้ให้สัญญา”  
กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องช าระให้แก่“ผู้รับสัญญา”  
จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ)  วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา”    ไม่ช าระ
ภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็ตาม    “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15  (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนด
ดังกล่าว  จนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ  5   เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้
ไร้ความสามารถ   หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่
กรณี  แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลาระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (.………………...)   ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา”  
ก าหนดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างาน
อ่ืนๆ เช่น  งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้
สัญญา” ยังต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ “ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็น
ว่ามีเหตุอันควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ   ไล่ออก หรือปลด
ออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตาม
ส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 

/ข้อ  11…..   
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 ข้อ  11  ในกรณีที่   “ผู้ให้สัญญา”   มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่  “ผู้รับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ / หรือเงินอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา”  จะพึงได้รับจาก 
ทางราชการ  เพ่ือชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”   ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
           ข้อ  12  ในวันท าสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)..............……....................... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น….....................…ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผู้ให้สัญญา” ด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้    
ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจัดให้มี             
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด..............วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่กรรม   
หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก          
“ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา         
ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
           (............................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                   (.................................................) 

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).................……....................  คู่สมรสของ.................................................... 
ยินยอมให้............................................................... ...........................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
              ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

                   ลงชื่อ......................................................พยาน 
          (.........................................) 

 

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

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

 

หมำยเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา  และ 
สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   
  



สัญญำค้ ำประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 
 

          วันที่............  เดือน....................  พ.ศ.  ................... 
 

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)...............…………....……...........  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) 
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ / ฝึกอบรม  ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)................ ……………………………………………………… 
ตามสัญญาเลขที่......................…….  ลงวันที่.......................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“สัญญาอนุญาต”) นั้น 
  ข้าพเจ้า.......……......................................……………………..............ผู้ค้ าประกัน   อายุ.......................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่.............. ออกให้ที่................................ เมื่อวันที่.............เดือน....……..........พ.ศ. .............  
อยู่บ้านเลขท่ี ...............................ซอยต าบล/แขวง.....…............................................ถนน.......………………………................ 
อ าเภอ / เขต..................................…....  จังหวัด.........................................…………………………………………………………....... 
คู่สมรสชื่อ......................................................................................................................... ....................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ  
(สถานศึกษา/หน่วยงาน) .......................…................................................... ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ“ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน”   โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติ          
ผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดั งกล่ าวนั้นทั้ งสิ้ นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทันที   โดยส านักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ“ผู้ค้ าประกัน” จะรับผิด     
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับอนุมัติจำกทำงรำชกำรให้ขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือฝึกอบรม   
ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตำม แม้กำรขยำยเวลำอยู่ศึกษำ หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ   
ระดับกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำไปจำกเดิม และแม้ว่ำกำรขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส ำนักงำน           
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ ำประกัน” ทรำบก็ตำม ให้ถือว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน”        
ตกลงรับเป็นผู้ค้ ำประกัน “ผู้ให้สัญญำ” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลำที่ “ผู้ให้สัญญำ” ได้รับกำรขยำยเวลำอยู่ศึกษำหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่ำวด้วย 
  ข้อ  3  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน       
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ “ผู้ให้สัญญา” โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตามให้       
ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ  4  ผู้ค้ าประกัน ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระ         
ผูกพันใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ              
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน…. 
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  ที่ดิน 
ก. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 

ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จังหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 
ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จังหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ ................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................... ...................................................................... .....
..  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ          
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6  “ผู้ค้ ำประกัน”  จะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันตลอดระยะเวลำที่  “ผู้ให้สัญญำ” ต้องรับ        
ผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขสัญญำอนุญำต 
  สัญญานี้ท าขึ้น.................... ฉบับ  (.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                   (...........................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (..........................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (..........................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                    (..........................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                (.............................................) 



 
 

สัญญำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อภำยในประเทศ  ภำคฤดูร้อน   
 

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

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................………..........…………. 
ต าบล/แขวง...................................……… อ าเภอ/เขต..............................................………จังหวัด....................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.......................... พ.ศ.  .................... ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………...................….เขต…. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต าแหน่ง........................……………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)........................…....................................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง........................................................................................... ................................   
สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).........................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………...........……………เขต…...
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   อยู่บ้านเลขที่.............ซอย...................................... 
ถนน....................................  ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................  จังหวัด...................... 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน ระดับปริญญา.......................สาขาวิชา................................ 
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน   ระดับ
..........................  สาขาวิชา...........................................................................  ที.่............................................................... 
มีก าหนด.................  นับตั้งแต่วันที่...............  เดือน..............................  พ.ศ.  ................................................จนถึงวันที่
.....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถานศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  ทั้งท่ีได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

 
/ข้อ  5….   

 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไป
ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปใน
โรงเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน.................................................   หรือ................................  กระทรวงศึกษาธิการ  หรือ
กระทรวง  ทบวง  กรม   ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทเีป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง)  เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วย             เหตุ
ใดๆ ก็ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด
ได้ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมดในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา รวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้อง ชดใช้คืนแก่กรม    เจ้า
สังกัดทันท ี
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 5          
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7 วรรคหนึ่ง โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             
“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                  
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              
“ผู้ให้สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    
หรือไม่ก็ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี       นับ
จากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้      ไม่
ครบก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตก
เป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7 แล้วแต่กรณี  
แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลา......……………...เดือน.....…….......วัน  นับแต่วันที่  “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับ    เข้าปฏิบัติ
ราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น                  
งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”   ยัง
ต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   “ผู้ให้
สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่
ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงิน
ทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทาง
ราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

/ข้อ  12….     
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  ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด ......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม  ถึง
แก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก 
“ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

          ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                   (...........................................) 

         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                    (..........................................) 

  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้.............................................................................................. ............  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
     ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

           ลงชื่อ......................................................พยาน 
            (....................................................) 

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

           (....................................................) 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

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

 

หมายเหตุ กรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 
สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญำค้ ำประกัน 
 

ท าท่ี...................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ................... 
 

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)........................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้
สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...............................................  ตามสัญญาเลขที่

..................……………ลงวันที.่............................................  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต”)   นั้น 
             ข้าพเจ้า.......................................................…...........................ผู้ค้ าประกัน  อายุ...........................ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................................………....................  ออกให้ที่...................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............……..............พ.ศ. ..................  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย.........................................  
ถนน.............................  ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ / เขต................................  จังหวัด......................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................................................................................. .............................................
     ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว      จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
………………………………………………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ ำประกัน” ตกลงเข้ำค้ ำประกัน “ผู้ให้สัญญำ” ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐำนะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญำ” กล่ำวคือ ถ้ำ “ผู้ให้สัญญำ” ปฏิบัติผิด
สัญญำอนุญำตไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใดด้วยประกำรใดๆ   ผู้ค้ ำประกันยินยอมรับผิดช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญำดังกล่ำวนั้นทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทันที โดยส ำนักงำน              
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมิจ ำต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญำ” ช ำระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ ำประกัน”  จะรับผิด
ตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้ครบเต็มจ ำนวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม   ต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตก
ลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
            ข้อ  3   ในกรณีที ่ “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”   ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่  “ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   
“ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
      ข้อ  4   ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 

/ที่ดิน..... 
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                    ที่ดิน 

ก. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

ข. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ   
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. ....................................................... 
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ  
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 4 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ก่อน 

ข้อ  6  “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา”  
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญำนี้ท ำขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อควำมตรงกัน 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
              (.....................................................) 

         ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (.....................................................) 

        ลงชื่อ........................................................พยาน 
                (.....................................................) 

       ลงชื่อ........................................................พยาน 
                       (.....................................................) 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (..................................................) 

  



 
ควำมยินยอมของคู่สมรส 

 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี………..............หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด....................................................สัญชาติ...............................
คู่สมรสของ............................(1).......................................................ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันของ
.........................(1).............................................................แล้วยินยอมให้..................................(1).................................. 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

 
                        ลงชื่อ........................................คู่สมรสผู้ยินยอม 

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

        ลงชื่อ........................................พยาน 
                    (......................................) 

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

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

(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ 
และขอผ่อนช าระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

 
หมายเหตุ    (1)   ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 

(2) ชื่อผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ 

ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 

       เขียนที…่…………………………………………..… 

            วันท่ี……..เดือน…………….....พ.ศ...................... 

 1.   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกลุ………………………….……….ต าแหนง่…………………………………
โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………………………..สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา……………………………เขต………..…
โทรศัพท์.............................................. 
  2.  วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 
 3.  เกิดวันที…่………เดือน……………………………………..พ.ศ……………………… นับถึงวันท่ี  15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา 
มีอาย…ุ…ปี……………เดือน……….……….วัน เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี………เดือน………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารบัราชการ
ติดต่อกันจนถึงวันท่ี  15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา รวม……….ปี…………..เดือน……………วัน 
 4.   ขอไปสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วนระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปรญิญาโท/ปรญิญาเอก สาขาวิชา…………………...........  ณ สถาบันการศึกษา………………………………
ปีการศึกษา…........….. 
 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ………………………………………..……..ผู้ขออนุญาต 
                                                           (………………………..…………………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……..................................................................……… 
      
          ลงช่ือ………………………..……………………………… 
                                                          (…………………………………………………………) 
       ต าแหน่ง……………………………………………………….……… 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
     ลงช่ือ…………………………………………………………… 
         (……………………………..……………………………) 
                 ต าแหน่ง……………………………………………….…… 
     วันท่ี………/……………………./………………………… 

 
 

 
 



แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 

       เขียนที…่……………………………………………….. 

                  วันท่ี……..เดือน…………..……….พ.ศ…………... 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกลุ…………….............….……………. 
ต าแหน่ง…………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………………..สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
............................................เขต............โทรศัพท์.........................................  วุฒิเดิม………………………………………………………..…             
สาขาวิชา……………..…………….…………………สถาบนัการศึกษา…………..........................................................…………………………… 
มีความประสงคข์ออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไปศึกษาตัง้แต่เวลา………….……. น.                   
ถึงเวลา……………………น.  ระดับการศึกษา (ต่ ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร/ีปรญิญาโท/ปริญญาเอก)…………....................…….
สาขาวิชา………………………………………..ณ สถาบันการศึกษา………………………….……… ....................................................ปี
การศึกษา………………..  ขอให้ค ารับรองไว้ดังน้ี 
 1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………นับถึงวันที่  15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา                    
มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน 

2. ข้าพเจ้าเริม่รับราชการ เมื่อวันท่ี…………..เดือน……………...........………..พ..ศ.…….………….มีเวลารับราชการ
ติดต่อกันจนถึงวันท่ี 15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา รวมเวลา………ปี……….เดือน……….วัน 
 3. ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันท่ี……………เดือน……………………..…พ.ศ……….….  
เป็นระยะเวลา……….ปี……………….เดือน……….….วัน ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือส านักงาน ตั้งแต่เวลา…………..น. 
ถึงเวลา……….…….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือส านักงาน เวลา………..….น. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว  ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2559 ทั้งจะปฏิบัตติามเงื่อนไขใน
สัญญาทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤติตนใหเ้หมาะสม กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความบากบั่นอดทนให้ไดผ้ลสมกับ
ความมุ่งหมายของทางราชการ 
 
     ลงช่ือ………………………………………………………….ผู้ขออนุญาต 

                      (………………………………….……………….) 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….… 
 
                  ลงช่ือ……………………………………………… 
                (…………………………..………………) 
             ต าแหน่ง………………………….………………………… 
                   วันท่ี…………/……………………./………… 
 
 
 
 
 



 
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 

 
       เขียนที…่……………………………………... 

      วันท่ี………..เดือน…………………….พ.ศ……..…… 

 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………นามสกลุ…………….…………….……. 
ต าแหน่ง………………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………….สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………….…
เขต……….โทรศัพท์........................วุฒิเดิม……………………………………………สาขาวิชา……………………สถาบันการศึกษา……………………... 
             2.  เกิดวันที่………………เดือน………………………………พ.ศ………………นับถึงวันท่ี 15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา                            
มีอาย…ุ..……ปี………..……เดือน……….……….วัน  
 3.  เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่..………เดือน……………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดตอ่กันจนถึงวันท่ี                  
15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา รวม………ปี……..เดือน……………วัน 
 4.  ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศกึษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาโท/
ปริญญาเอก   .สาขาวิชา/วิชาเอก..…………………………………………………. 
ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแต่ปีการศึกษา……..…………….. 
 5.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      

ลงช่ือ……………………….....……………..ผู้ขออนุญาต 
             (………………….……………………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

     ลงช่ือ…………………………..…………… 
                    (…….....…………………………………) 
             ต าแหน่ง…………………….………………………… 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

     ลงช่ือ………………………….…………… 
                    (………………….…………………………) 
          ต าแหน่ง…………………………….………………… 
          วันท่ี………/……………………./…………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคฤดูร้อน 

 
       เขียนที่.......................................................... 
      วันท่ี…….……..เดือน…………..…….พ.ศ………………….…. 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………นามสกลุ……………………………………..………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………โรงเรยีน/หน่วยงาน………………………………….สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………….
เขต…………โทรศัพท์......................…วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..………………สถาบันการศกึษา……………………………….. 
มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดรู้อน มีก าหนด…………ภาคฤดูร้อน  โดยเริม่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของ
ปีการศึกษา……………………………......ขอให้ค ารับรองไวด้ังนี ้
 1.   ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดรู้อน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ) 
โดยจะขออนุญาตเป็นปีๆ  ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา……….……………ข้าพเจ้าขออนุญาตไปศึกษา มีก าหนด…..……..วัน 
ตั้งแต่วันท่ี………เดือน……………………..……พ.ศ………………ถึงวันท่ี………………เดือน…………………………………พ.ศ………………………. 
 2.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อไดร้บัอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ข้อ 23          ข้อ 24 และข้อ 25 ทั้งจะปฏิบัตติามเงื่อนไข
ในสัญญาทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤตตินให้เหมาะสม                กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนด้วยความบากบั่นอดทน 
ให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 
 
          ลงช่ือ………………..…………………………ผู้ขออนุญาต 
                                                                      (………………………………………….) 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
        ลงช่ือ……………………………………………..…… 
                          (…………......……………………………) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
        วันท่ี……/……………………./……………..… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจยั ภายในประเทศ 

 
 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..…นามสกุล………………….…………………………………………... 
ต าแหน่ง……………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน…………...................................… สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………
เขต……....โทรศัพท์ .........................................................วุฒิเดิม…………………………………………สาขาวิชา……………………………………
สถาบันการศึกษา……………………….……………………..…………………… 
 2.  เกิดวันที…่……เดือน………………………..พ.ศ……… มีอายุ……ปี……เดือน…….…..วัน 
 3.  เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่..…เดอืน……………………พ.ศ…….……….รวมเวลาปฏิบัตริาชการ….............ปี…........เดือน 
 4.  หัวข้อการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 
 5. ได้รับทุนวิจัยจาก………………………………………………………………………………………….………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 
 มีก าหนดระยะเวลา………ปี…………เดือน ตั้งแต่วันท่ี……………….............................................ถึง…….................………………………… 
 6. เงื่อนไขในการรับทุน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. วัตถุประสงค/์โครงการที่จะกลบัมาปฏิบัต…ิ………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ…………………..…………………………ผู้ขออนุญาต 
           (………..………………………………………) 
            ต าแหน่ง………………………………………………………… 
 
ความเห็น(หัวหน้าหมวด/ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าหน่วยงาน)  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ………………………………..…………………….… 
                                                               (………………….………………..………………………) 
                   ต าแหน่ง…………..……………………….………………………… 
 ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
     ลงช่ือ………………………………..…………………….… 
                                                             (………………….………………..………………………) 
                  ต าแหน่ง…………..……………………….………………………… 
        วันท่ี…………………/……………………./………………………… 
 



 (แบบท่ี 5) 
 
 
 

                   ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………… 

           วันที่……………..เดือน………………………………..พ.ศ…….…………… 

เรื่อง  ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

    ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…….……………………………………………..……………..………….………. 
อนุญาตให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต…….. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน) ระดับปริญญา………………คณะ…………….…….…….……. 
สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง……………………………….………………………นั้น 

     บัดนี้ ขา้พเจ้า   ส าเร็จการศึกษา   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์   ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว   
จึงขอรายงานตัวเพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่……..………เดือน…………………..พ.ศ…………………………..   
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    หนังสือส่งตัวให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมจากสถาบันการศึกษา 

   ใบแสดงผลการเรียน (transcript) 

   ใบปริญญาบัตร 

    อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………………………… 
         (…………………………………….……………..) 

 

แบบค ำร้องขอกลับเข้ำปฏิบัตริำชกำร 



(ร 
ตัวอย่างค าสั่งให้ ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

 
ค ำสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 
เรื่อง   อนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ  

------------------------ 
 อำศัยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรไปศึกษำเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย
ภำยในประเทศ พ.ศ. 2559 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 660/2555 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภำคม  
2555  เรื่อง มอบอ ำนำจกำรอนุญำตกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ และประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ภำยในประเทศ พ .ศ. 2547 จึงอนุญำตให้ (นำย/นำง/นำงสำว) 
………………………………………………………………………ต ำแหน่ ง………..…………………..……...ต ำแหน่ ง เลขที่…………………..
สังกัด (โรงเรียน/สพท.)………………………………………………… ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท… (ก หรือ ข) 
ระดับปริญญำ (ตรี/โท/เอก) ประจ ำปีกำรศึกษำ……………….วุฒิ…………(ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต)………………………
สำขำวิชำ/วิชำเอก……………….………………………………….….ณ มหำวิทยำลัย………………………………………..……………..........
มีก ำหนด……….ปีตั้งแต่วันที่…………..เดือน………….…….พ.ศ……………ถึงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………………… 

       สั่ง  ณ  วันที่…………………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 
 

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

                   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….. 
 

 
 
 
 

(รูปแบบท่ี 6) 
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