สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอ
ภายในประเทศภาคปกติ

รูปถาย 1 นิ้ว

อากรแสตมป
1 บาท

สัญญาเลขที…
่ ………………….
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ……………………………………..ตําบล/แขวง………………………..
อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………….เมื่อวันที…
่ …….เดือน………………….พ.ศ……...
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดย…………………………….…….…………….…รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,
นางสาว......................................................................อายุ…..…ปรับราชการในตําแหนง...............…………………
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อยูบานเลขที่
…………ถนน…………………………ตําบล/แขวง………………..…………อําเภอ/เขต………………….……
จังหวัด………………….………เปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับ……….…….
สาขาวิชา…………………………………………ที่สถานศึกษา…………………………………………..............
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสญ
ั ญา” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 “ผูรับสัญ ญา” อนุ ญ าตให “ผูใ ห สัญ ญา” ไปศึ ก ษาตอภายในประเทศภาคปกติ
ระดับ…………………… สาขาวิชา……………………………..ที่……………………….……มีกําหนด………..
นับตั้งแตวันที่…..…เดือน……………..…….พ.ศ...........จนถึงวันที่……..เดือน……..……….…..พ.ศ…………..
ขอ 2 ในระหวางวันที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอนี้ “ผูใหสัญญา” จะตอง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการของ “ผูรับสัญญา” และของ
สถานศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และ/หรือกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะ
ออกใชบังคับตอไปภายหนาดวยโดยเครงครัด
ขอ 3 “ผูใหสัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะเลาเรียนใหสําเร็จ
โดยเร็วที่สุดและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมเปนเนืองนิจ
ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีใดที่ “ผูใหสัญญา” ไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได “ผูใหสัญญา” จะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา”
จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา” ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย
ขอ 4 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง ยุติเลิก หรือลาออกจากสถานศึกษาที่
“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา”
/กอน....

-2กอน และจะตองรายงานผลการศึ กษาให “ผูรับสัญ ญา” ทราบทุ กภาคเรียน ตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาที่ “ผูรับสัญญา” หรือทางราชการกําหนด
ขอ 5 เมื่อ “ผูใหสัญญา” สําเร็จการศึกษาแลว หรือทางราชการไมอนุญาตให “ผูใหสัญญา”
ไปศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือการศึกษาของ “ผูใหสญ
ั ญา” ตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือ "ผูรับสัญญา"
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แลว "ผูใหสัญญา" จะตองปฏิบัติดังนี้
5.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา” หรือ ผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ “ผูใหสัญญา” ทันที
5.2 เขาปฏิบตั ิราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดตอไปในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวง ทบวง กรม
ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) เทาของระยะเวลาที่ไปศึกษา และในกรณีที่
“ผูใหสัญญา” เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตามสัญญาเลขที่........................ลงวันที่...................................
ซึ่ง “ผูใหสญ
ั ญา” ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเ ปนจํานวน........ป.........เดือน
.......วัน “ผูใหสญ
ั ญา” จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย
ขอ 6 ถา "ผูใหสัญญา" ไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ไมวาจะดวยเหตุใดๆ
ก็ตาม หรือหาก "ผูรับสัญญา" พิจารณาเห็นวา "ผูใหสญ
ั ญา" ไมสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
กําหนดได "ผูรับสัญญา" มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที
ขอ 7 ถา "ผูใหสญ
ั ญา" ผิดสัญญาขอ 5 "ผูใหสญ
ั ญา" จะตองชดใชเงินใหแก "ผูรับสัญญา" ดังตอไปนี้
7.1 ถา “ผูใหสญ
ั ญา” ไมกลับเขาปฏิบตั ิราชการเลย “ผูใหสญ
ั ญา” จะตองชดใชคืน
เงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือเงินอื่นใดทั้งสิน้ ที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับไปทั้งหมดจากทางราชการใน
ระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา” จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับ
สัญญา” อีกเปนจํานวน 2 (สอง) เทาของเงินที่ “ผูใหสญ
ั ญา” จะตองชดใชคนื ดังกลาว
7.2 ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบกําหนดเวลาดังกลาว
ในขอ 5.2 “ผูใหสญ
ั ญา” จะตองชดใชเงินคืนและเบีย้ ปรับดังกลาว ในขอ 7.1 โดยลดลงตามสวนของระยะเวลาที่
“ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติราชการ
ขอ 8 เงินทีจ่ ะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ "ผูใหสัญญา" จะตองชําระใหแก "ผูรับสัญญา"
จนครบถวนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก "ผูรับสัญญา" หาก "ผูใหสญ
ั ญา" ไม
ชําระภายในกําหนดดังกลาว หรือชําระใหแตไมครบทั้งนีจ้ ะโดยความยินยอมของ "ผูรับสัญญา" หรือไมก็ตาม
"ผูใหสัญญา" จะตองชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินทีย่ ังมิไดชําระในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอปนับจากวันถัด
จากวันครบกําหนดดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวนอีกดวย
/ขอ 9...

-3ขอ 9 ในกรณีที่ "ผูใหสญ
ั ญา" ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใช หรือปฏิบัติราชการ
ชดใชไมครบกําหนดเวลาตามขอ 5 เพราะถึงแกความตาย หรือ ถูกสั่งใหออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ "ผูใหสัญญา" ไมตองรับผิดตามความใน
ขอ 7 .1 หรือ ขอ 7.2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาในระหวางเวลา 4 ป นับตั้งแตวนั ที่ "ผูรับสัญญา"
กําหนดใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ "ผูใหสญ
ั ญา" ไดออกจากราชการดวยเหตุขางตน "ผูใหสญ
ั ญา" ไปทํางาน
อื่นๆ เชน งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท หางรานของเอกชน องคการระหวางประเทศ หรือองคการตางประเทศ
ฯลฯ "ผูใหสัญญา" ยังตองรับผิดชอบชดใชเงินและเบีย้ ปรับตามขอ 7.1 และขอ 7.2 แลวแตกรณี เวนแต
"ผูรับสัญญา" จะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรให "ผูใหสญ
ั ญา" พนผิด
ขอ 10 ในระหวางที่ "ผูใหสัญญา" ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือ ในระหวางเวลาที่
"ผูใหสัญญา" กลับเขาปฏิบัติราชการตอมาตามขอ 5 ถา "ผูใหสญ
ั ญา" ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก
ลงโทษไลออก หรือ ปลดออกจากราชการ "ผูใหสัญญา" จะตองชดใชเงินและเบีย้ ปรับใหแก "ผูรับสัญญา" เปน
จํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 7
ขอ 11 ในกรณีที่ "ผูใหสญ
ั ญา" มีพันธะตองชําระเงินใหแก "ผูรับสัญญา” ตามสัญญานี้ "ผูให
สัญญา" ยอมให "ผูรับสัญญา" หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอื่นใดที่ "ผูใหสัญญา" จะพึงไดรับจากทาง
ราชการ เพื่อชดใชเงินที่ "ผูใหสัญญา" ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 12 ในวันทําสัญญานี้ "ผูใหสัญญา”ไดจัดให…………………………………………………….
ซึ่งเกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน.................................................................ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและ
การปฏิบัติตามสัญญานี้ของ "ผูใหสญ
ั ญา" ดวยแลว
ในกรณีผคู ้ําประกันถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพทิ ักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย หรือ "ผูรับสัญญา" เห็นสมควรให "ผูใหสญ
ั ญา" เปลีย่ นผูค้ําประกัน "ผูใหสัญญา" จะตองจัดให
มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกกรรม
หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ "ผูใหสัญญา" ไดรับแจง
จาก “ผูรับสัญญา" ใหเปลีย่ นผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ถา "ผูใหสัญญา" ไมจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทํา
สัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว "ผูรับสัญญา" มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได
ขอ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใหขาราชการไปศึกษาตอและฝกอบรมภายในประเทศ
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ แนบทายสัญญานี้รวมทั้งทีจ่ ะมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

/สัญญานี้…

-4สัญญานีท้ ําขึ้นเปน 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสญ
ั ญาไดอานและเขาใจโดยละเอียด
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาหรือผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูใหสญ
ั ญา
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับสัญญา

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

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

-5ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส

เปนโสด

คูสมรสตาย

หยา ในขณะทีท่ ําสัญญานี้

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูใหสญ
ั ญา
(……………………………………….)

ไดตรวจสัญญาถูกตองแลว
ลงชื่อ…………………………………………นิติกร/ผูปฏิบัติงานกฎหมาย
(………………..……………………….)
ลงชื่อ…………………………………………หัวหนางานการเจาหนาที่และนิติการ
(…………………………………….….)
ลงชื่อ…………………………………………ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
(…………………………………….….)
ลงชื่อ…………………………………………รองอธิการบดีฝายบริหาร
(……………………………………..….)

บันทึกขอตกลง
แนบทายสัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ
สัญญาเลขที่........................................ฉบับลงวันที่......................เดือน...........................พ.ศ. .................
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณกับ...................................................................................................
ตามที่ขาพเจาไดทําสัญญาลาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ สัญญาเลขที่..................
ฉบับลงวันที่..................เดือน.................................พ.ศ. ............... ซึ่งขอ 5.2 กําหนดวา “เขาปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดตอไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง ทบวง กรม ตามทีท่ างราชการเห็นสมควร
.......................” นั้น ขาพเจาขอทําความตกลงใหไวตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวา
ขอ 1. ขาพเจาสัญญาวาจะรับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจามีความผูกพันตามสัญญา
ขอ 2. ขาพเจาจะไมโอนไปบรรจุแตงตั้งรับราชการใน กระทรวง ทบวง กรมอื่น นอกจากที่
กลาวในขอ 1 ในระหวางเวลาที่ขาพเจายังมีความผูกพันตามสัญญา ดังกลาวอยู
ขอ 3. หากขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาและขอตกลงดังกลาว ขาพเจายินดีชดใชจํานวนเงิน
ที่จะตองรับผิดตามสัญญาเต็มจํานวนทันทีโดยไมผอนชําระ
คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ดังตอไปนี้
(ลงชื่อ)........................................................ผูใหสัญญา
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ผูรับสัญญา
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(.....................................................)

