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1'U'S~tJ~b~1Jbb'Sfl'1J€J\lf11'Svrl'lJ'W1rhv~'UVifhutJ1lJ'1J€J\lbb~~~fl6'ilJ(9)llJ~ fl.'\"l. rhVf'UVi ti1\l-d,
Management (M) ~rl1'U1tJfll'Sfl€J\l rhVl'UVi11 bU'U "~tJ-r'UbtJ~tJ'Um~'U1'U\ll'WJi'1'W~~Y1flv v

1'Um~'Ul'Um'Svl1\ll'U'I!I~€J flli 1,x'U~flli" 6'11m i(1111'WItJ'U1 tJbbfl~Vii'l'VI1\l€J\lr1m'\J1fl~'U~'I!I1i'S~ti1'U6'1\l :wlr11'l!l'WVl
v v

dJ'UbbU1'V11\lbb6'l~bbC-J'Uflli~lbii'U\ll'U'1J€J\l'l!ltlltJ\ll'U 'VI'U'VI1'Ubb6'l~vr 1'lJ'U1m~'Ul'U fll'S i5fl11vl1\ll'U '1!11€Jfl11'U~fll1

1~6'11111'Sm€J\l-rtJ fll1b ~€JlJltJ\l.um.J6'l~b u'UtJ'S~ IfJ'1it1~fl6'11Lil1flJ~ IVltlfl1'SU1b 'VIf11'U16'l~~~Y16'll11liv

Academic (A) trvl1\ll'UJi'1'U'UIVtJltJbb6'l~i'1i1fl11 rl1'l!l'UVl11bU'U "rni.um.J6'l~~Y16'1~V('U6'1~tJ"
v v v

~6'11lJ1 'wi bA11~1t1ua ~liim.J6'l 'S1lJt1\l bVIA1'1..116'lfj ~~V(6'l I.~ €Jfll1111 b~'W€J'VI1\lb~€Jflb:U \l'WItJtJ1 tJ f11'Sr11'1!1'WVlv .

bbC-J'U\ll'UIm\lfll'S im6'1'U€J'VI1\li'1i1fl11~61€JVlA~€J\ln'UVii'l'VI1\lbb6'l~tI'VILim6'1(9){€J\lr1m'SllJ~\liim11Jbi1hi~tJtJim.Jfl
J J fj .. :',' '\J

6'11m1(1~Vl bf1'Ui€JlJ6'll~mn'W1tJbbtJ'UVl6'11lJ1'S(1U1m ua fl btJ~ tJ'U'VI~m~v f11'utJi'€J~l\l6'1~m flv v v

Service (5) trvl1\ll'UJi'1'W'U1fl1i rl1'VI'WVl11bU'U"m,xtJ1rm~~V(6'lrnA-r~" ~611lJ1'S(11-ifb'VIALU16'l8~ ~ ~.
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'1J€J'l'VItlltJ\ll'U" ~6'11:wli(1'U~'I!Il11m\lfl1i 'I!I~m~ €Jflb'VIA1'U16'lv~ I.'I!Im~~lJ:wlWI'lJ'Ulbb'\"l6'l(9)'W e:J{lJ fl 1 'S'U1'1!11i~ Vlfl1i

fll tJ1 'Ue:J~r1fl1 bb6'l~ fl1i~ Vl'U~flli'1J fl\l-r ~ b~€J ifl\l-rtJ fll 'StJ-r'U I.tJ~ tJ'Wm~'Ul 'Uf11 'Svll '11'U flli'U ~'I!Il 'S~Vlfll1
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bb6'l~ itJ 1.1. 'U'Ufll1l ,x'U~ fl 1 'S1~e:J~1'UitJ 1.1. 'U'U~ ~V(6'1~6'11lJ1 1m ~€JlJ ltJ \li fllJ6'l f11ivll\ll'U bb6'l~ fll i 1~tJ ~ fll 1
'\J cv '\J \I

i ~ 'I!I11 'I'VItl 1 tI '11 'Ufll A-r fjJi'J tJn'U I.€J\l bb6'l~ 1~'I!I11 \l'VItl1 tJ'll 'Ufll A-rfjn 'UtJ i~'1i1'1iU (9)61flVl'\J'U6'11mi(1 Vlbb6'l
'" '" v

Ul1 ~-rfl~li~'UtJ1 ~iiAl1lJ~'U f1'I tJ 61e:JVli1tJ ii 1.61i'i tli fll '\"l bb6'l~ fl ~1 'U?ifll'\"l'\"l ~ e:JlJ1i '11 'Ufl ~ 1 'll'l €JI.~ €J'I
' \J

11lJ~\l6'11mi(1vrl'lJ'Wli~'U'U 1,x6'1€JVlA~el\ln'UI.'VIAl 'U16'lv~ I.tJ~ tJ'UbbtJfl\l1 tJ1~

cs::'. Vlrl'VI1~fl11~lbij'U,n'U

flltJ 1'Uu tvctb<t' oV111'1Jfllifli bb6'l~'UAmm'VI1\lflliPi fl~1~1~11f1tJ-r'UI'1J iiV(fl~~bb6'l~~ fltJfll~\J ,

~ I.'I!Im~61lJl'l€JfllitJ-r'U I.tJ~ tI'UfllA-rfjl. U 'U-rfj'U16'l~~Y16'lti1\l-d'" ...
'S~tJ~b~lJ~'U 1,x 'VItl ltJ'll'Uii fl1ib(9)~ tJlJA11lJ'\"l~ €JlJ~ fll1b~ €JlJltJ'l

\J

(Early Stage) bb61~\J1flJlfl11.ufl~6'lflltJ 1'U~l'Uil'1ifl1'S'S~ti1'Um~ml\l

btJ~ tJ'Um~m'Ufl1'Svll\l1'W1.1.6'I~fl1'S 1,x'U~f)li

i ~ tJ~ r1161\lWI'lJ'1..11 1,x'l!ltll tJ\ll'Wiifl1ivl1\l1'U~ I.~€JlJItJ.:Jbb6'l~'UiflJ1fl1ioV fllJ 6'1
\J. \J

(Developing Stage) oV1lJ'I!ItlltJ.:J1'UtJ-r'UtJ1.:Ji5fl1ifl1i~lbij'U.:Jl'U1'V11J

I.tJ~ tJ'WitJ bb'U'Ufllivi1.:Jl'U'1J€J.:J€J\lr1fliv.., V LV 0 I <v d ~'j~tJ ~~1'lJ'W1bbfll 'I!Ifl1'j'VI1':)1'W'j~'I!I11':)fl1A'j~b'1i€J:WbtJ\lbb6'l~'U

(Mature Stage)
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•I" "'<to u'1:::L~'I.Jnlca'WWJ'Ul

1'U':i:::CJ:::L~lJbbsn 1,x'VIflfl~lJl'1€l\lij~'U~l'Ufll':i~\JlJ'Ul ~\ld
" '"

<t.(9) iJ~ fll':ib~ tJ'U~ iJ ~ ~ (9) ~ bVhl1'Ubb(1~ 1-ffb'VIfll 'U1(1~ dJ'U (Dicital Literacy) ti ~l'U ~ \I.Q
'II 'II :;,

(9») fll':i1-ff\ll'Ufl€llJ-Wlbl?1€l1 lD) fll':i1-ff\ll'U~'Ub'VI€l1biJl?1 bTl) fl1':i1-ff-:Jl'Ub~€lfllllJ~'Ufl\ltJ61eJVlJlCJ cr) fl1':i1ihhbbfl1~

tJ':i:::lJ1G'1r1l <t) fl1':i1ittJ';ibLfl1lJ\I11';il\lr11'1.mW b) fl1':i1ittJ';ibbml.Jfll';j,j lL?l'U€J\ll'U b'II) fl111itthLLml.J?l~ l'l~ €l~ ~ 11fl

~) fll':iv1l\ll'U~1l.Jn'ULLUU€l€l'U'l61t1LL61:::ti) fll';i1-ff~~1161L~€lfl1ll.J~'Ufl\ltJ6'l€lVlJlCJ

<t.lD iJ~fll';ib~CJ'U~ iJ~~ lD LoUlh'U1CJU1CJ flf1V1lJlmb6'l:::lJll?1':i~l'U
'II ~ '"

b. caUbLU'Ufll'11Jml'U'UJ b'IIo: lDo : (9)0
'II

oC:\II 21 V Q.J .::i iI

fll1b ':iCJ'U':iVl1CJfll':i'V'HilJ'Ull?1'Ub€l\lbbG'1:::L';iCJ'U1
. Q 'II

'llfl fll':itJijD~\ll'U ~1 CJ15fll':i~VlG'1l flVl6'll CJ

b~'U fl11L~CJ'U-n'U':itJLLUU€l€J'U1m.J bU'UI'1'U
'II 'II

fll';ib~CJ'U~'llfl~~'UbL61:::fll1?l€J'U\ll'U L~'U fll11,x
'II 'II

r1ltJ1m~lLL'U:::,jl fll1~fl\Il'UnU~L~CJ1'lllru LU'UI'1'U
'II v

fll':iL~CJ'U~'llflfll':i~ fl€JU':ilJ 1'U~tJLbUU~ Vim flVIm CJ
'II 'II

LL6'l:::LLJ'Ufll':i~ fltJijD~:l.Jl fl flll msu 1':iCJlCJ

1,x(1Vlfll':iU1':itJ1CJ LL61:::b~lJfll':ib~CJ'U-n 'U':iUbbUU~'U
Q 'II

"' '"b'II. bb'U1'V11~fll'1"lJ'ULflfleJ'U

1,x~1'U';il'llm';in 1V1'UVlLLtJ1 'VI1\1f/11oUULfl~ €J'Ufll1~ \JlJtJll1 fl't!t:::~1'U~ ~ 11ml1V1~u.u 1':i1'llfll ';i1"1~
".,. ......

LL6'l~'UflG'11fl1'V1l\lfl1';iP1fl't!t1 Vl\ltJ,
b'II.(9) ~\lb?l~lJ ?lUU?ltJ'U ~VlLI?1~CJl.J\lutJ';i~mtl,l ?l~1'lU1':iCJ1fl1P1fl11v11\1l'U1 'U':iU bL'UU~~l161

, 'II

€Ju mill LL6'1:::Lfl~ eNii €J~~ 116'1L~ €J?lUU6'f'U 'Ufl1':i~ \JlJtJll1 fl't!t~ ~ l'U~ ~116'l?i1V1~U-rr 1':i1'llfl1':ifl1 bbG'1~Ufl6'11 fl5
~ .. 'U "

'VIl-:Jfl11~fl't!tl1 'UG1-:JnVl

b'II.lD 11\1 LLtJ1'V11\1fl1':iv11LU'U\l1tJ b~€l~WJtJ 111fl't!t~~l'U~ ~11G'1

..
LbG'1~11tJ'l1'U fl.fl.P1. LYW'VI';i1U
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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”  จะต้ังใจ 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
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........................................................... 

 

38



- ๓ - 
 
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 
    (....................................................................) 
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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 
    (....................................................................) 
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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 
    (....................................................................) 
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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  ทั้งน้ีจะโดย 
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 
    (....................................................................) 

56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95


