
 
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

 
                                                                                                         สัญญาเลขท่ี.......................... 
 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ........................................................ ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... เมื่อวันที่.......... เดือน..................... พ.ศ. ............. 
ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
โดย.......................................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”  ฝ่ายหนึ่ง   
กับ นาย/นาง/นางสาว.............................................................. ชื่อสกุล ...........................................................................  
เกิดเม่ือวันที่......... เดือน.....................พ.ศ. ......... อายุ.........ปี  รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รับเงินเดือนในอันดับ................ขั้น........................บาท ต าแหน่ง.......................................................................................  
สังกัด .................................................................................................ภาควิชา/กอง ......................................................... 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขท่ี.........................  
ซอย................................................ ถนน............................................................ ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต................................................. จังหวัด....................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ตามระเบียบ ก.ม. ว่า 
ด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2542 

 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา/บางส่วน 

ระดับปริญญา ................ สาขาวิชา................................................................................................................ ....................  
ที่ ......................................................................................... มีก าหนด ............................................................................. 
นับตั้งแต่วันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ............. จนถึงวันที่........... เดือน............................. พ.ศ. ............... 
 ข้อ 2  ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้
สัญญาศึกษา  ตลอดจนระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ  
พ.ศ. 2542  และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา และเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน

ระหว่างลาไปศึกษา  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และ 
ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 
 



 
     ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
     ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณีอ่ืนโดยที่ผู้ให้สัญญา ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน  ผู้ให้สัญญาจะต้อง 
ยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญา ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
     ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้รับสัญญาก่อน  และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม 
ระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการก าหนด 
 ข้อ 3  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2  หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ  
หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติ 
งานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที  และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือ
เงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
    3.1  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ 
ผู้ให้สัญญาทันที 
    3.2  เข้าปฏิบัติราชการใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม อ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะ 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 
     3.3  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ และยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะ 
เวลาตามสัญญา  ผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเติมต่อกับระยะเวลาที่ 
ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ด้วย 
     ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3  
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน 
ระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือในกระทรวง ทบวง กรม อ่ืนตามที่ทางราชการเห็นสมควร
ในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อ 5  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2  หรือข้อ 4  หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุน ที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆท่ีทางราชการ 
จ่ายให้ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ 
ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
     ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ 
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติ 
ราชการ 
 



 ข้อ 6  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจน 
ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา  หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระ 
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน  ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม   
ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 ข้อ 7  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย  หรือเกษียณอายุราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือ
ลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี  แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืน 
ในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออก 
จากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค 1 
หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความผิด 
     ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศหรือในระหว่าง 
ระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน 
ถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจ านวน 
เงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 5 
 ข้อ 8  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับ
สัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ  เพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญา
ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ 9  ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ ............................................................................................ 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 
      ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันราย 
ใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย  หรือ 
ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา 
ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรม 
การข้ึนตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มี 
ผู้ค้ าประกันก็ได้ 
                        หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง ค ้าประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องจัดท้าสัญญาค ้าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่กระทรวงการคลังจะได้ก้าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการคู่สัญญา 



 
 หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้ 2 (สอง) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ  
ผู้รับสัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
 
               ลงชื่อ.................................................................  ผู้ให้สัญญา 
                      (..............................................................) 
 
               ลงชื่อ.................................................................  ผู้รบัสัญญา 
                                  (..............................................................) 
 
               ลงชื่อ................................................................   พยาน 
                      (..............................................................) 
 
               ลงชื่อ................................................................   พยาน 
                     (..............................................................) 
 
 ข้าพเจ้า........................................................ คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ ................................................. 
ยินยอมให้................................................................. ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
                        ลงชื่อ................................................................. ผู้ให้ความยินยอม 
                                  (..............................................................) 
 
               ลงชื่อ................................................................   พยาน 
                      (..............................................................) 
 
               ลงชื่อ................................................................   พยาน 
                     (..............................................................)  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
               ลงชื่อ..............................................................  ผู้ใหส้ัญญา 
                       (.............................................................) 



 

สัญญาค ้าประกัน 
                                                                                               
                                                                                   ท าท่ี............................................................... 

                                                                          วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. .......... 
 
 ตามท่ี.......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สญัญา” 
ได้รับอนุญาตจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือ
ฝึกอบรม ที ่................................................................................................ ตามสัญญาเลขท่ี................./....................  
ลงวันที่................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต”  นั้น 
 ข้าพเจ้า........................................................... ผู้ค้ าประกัน .................................................................... 
อายุ..................ป ีอาชีพ................................................. ต าแหน่ง............................................................................... 
สังกัด.............................................................................. อยูบ่้านเลขท่ี...................... ซอย........................................... 
ถนน......................................... ต าบล/แขวง........................................... อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด.................................... คู่สมรสชื่อ.................................................. เกี่ยวพันกับ ..............................................  
ผู้ให้สัญญา โดยเป็น..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกัน 
ให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญา

ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ  ผู้ค้ าประกันยินยอมช้าระหนี ไม่เกินกว่าจ้านวนเงินที่ 
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ 
ค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 
     ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา หรือฝึกอบรมต่อด้วยทุน
หรือเงินอ่ืนใดก็ตาม  แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจาก
เดิม  และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบแล้ว  ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไป
อีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย  
                 ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่ 

ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบและผู้ค ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ้านวนเงิน 
ในการช้าระหนี นั น ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว 
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมี 
การช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 
 

 /ข้อ 3. ..... 



 

 
 ข้อ 3  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าท่ีผู้ให้สัญญายังต้องรับผิดชอบ 

อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

       สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา 

ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

 
       ลงชื่อ............................................................... ผู้ค้ าประกัน 

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

       ลงชื่อ............................................................. คู่สมรสผู้ใหค้วามยินยอม 

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
       ลงชื่อ............................................................... ผู้ค้ าประกัน 

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