
 

สัญญาเลขที ่(๑) …....……../……………  
 

สัญญาอนุญาตให้ขา้ราชการไปศึกษาภายในประเทศ  

----------------------------------- 

วันที(่๒) ……....เดือน............................พ.ศ. .............
(X)

 

สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย (๓) ......................................................................................................... 
(X)

 

ต าแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า“ผู้รับสัญญา” 

ฝ่ายหนึ่ง กับ(๔)………...…….....………........................... เกิดวันที(่๕)…...…เดือน................... พ.ศ…........อายุ.........ป ี

รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขั้น……..…....บาท ต าแหน่ง………………………..……………….…… 

สังกัด………….…….…………………..…………….………… คณะ……….…….……..……………….……………….  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

อยู่บา้นเลขที่(๖) …………..… หมู่....... ถนน......................................... ต าบล/แขวง.................................................

อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด................................ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝา่ยหนึ่ง  

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ตามระเบียบ 

ก.ม. ว่าด้วย การให้ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิ่มเติม 

คูส่ัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ความดังต่อไปนี ้ 

ข้อ ๑. ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ   โดยใช้เวลาราชการ                

เต็มเวลา/บางส่วน (๗)....................... ระดับ................ สาขาวิชา………………........................................................               

ที่ ….................................................. มีก าหนด….….ปี.......เดือน.........วัน นับตั้งแต่วันที่.…...เดือน………….......….

พ.ศ…......… จนถงึวันที่…….. เดือน….................….พ.ศ. ............. 

ข้อ ๒.  ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ห้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ  ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ

ประพฤติปฏิบัติตามระเบยีบ ข้อบังคับของข้าราชการหรอืค าสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่

ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ม. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ

ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอื่นๆ   ที่เกี่ยวกับ

ข้าราชการไปศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท า

สัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเครง่ครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าวนั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้  

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย

ความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว  

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา

ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน  ผู้ให้สัญญา

จะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบยีบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้ใหส้ัญญา 



๒ 

 

 

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบ

จากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน ตามแบบรายงานและ

ตามระยะเวลาที่ผูร้ับสัญญา หรือทางราชการก าหนด 

ข้อ ๓.  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒. หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา

พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญา

ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความ

จ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาต        

ตามสัญญานีไ้ด้ทันท ีและ มีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจา่ยช่วยเหลือหรือเงินเพิ่ม

อื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้  

๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

ของผู้ให้สัญญาทันที  

๓.๒  เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่      

ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเทา่กับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  

๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้อง

ปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา  ผู้ให้สัญญาจะต้อง

ปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้

ด้วย   

ความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓              

ผู้ให้สัญญายินยอมรับผดิชดใช้ทัง้สิน้  

ข้อ ๔.  เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามข้อ ๑. หรือไม่  ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในกระทรวง 

ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที  เป็นระยะเวลาเท่ากับ

ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา  

ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ

ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ      

ที่ทางราชการจา่ยให้ผูใ้ห้สัญญาในระหว่างศึกษาคนืให้แก่ผู้รับสัญญา  นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น

เบี้ยปรับให้แก่ผูร้ับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินทีผู่้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คนืดังกล่าว   

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. 

เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอ่นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผูใ้ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ  

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้ใหส้ัญญา 



๓ 

 

 

ข้อ ๖.  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา   

จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา      

ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรอืช าระไม่ครบถว้น  ทั้งนี ้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่   

ก็ตาม  ผู้ให้สัญญาจะตอ้งช าระดอกเบีย้ผดินัดในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบหา้) ต่อป ีของจ านวนเงินทีย่ังมิได้ช าระ

นับตั้งแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจนกวา่จะช าระครบถว้น  

ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓. หรือข้อ ๔. เพราะถงึแกค่วามตายหรือเกษยีณอายุราชการ หรือในกรณีที่ผู้ให้สัญญา

ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผดิตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

แต่ทัง้นี้  ถา้ผู้ให้สัญญาไปท างานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๓ (สาม) ป ีนับแต่วันที่ผูใ้ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติ

ราชการ หรือวันที่ผูใ้ห้สัญญาได้ออกจากราชการหรอืลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิด

ชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า        

มีเหตุอันควรให้ผูใ้ห้สัญญาพ้นความรับผดิ 

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ หรือในระหว่าง

ระยะเวลาที่ผูใ้ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓. หรือข้อ ๔. ถา้ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างรา้ยแรง

จนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ  ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น

จ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเชน่เดียวกับขอ้ ๕.   

ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แกผู่้รับสัญญาตามสัญญานี ้ ผู้ให้สัญญายอมให้

ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงิน      

ที่ผูใ้ห้สัญญาต้องรับผดิชอบตามสัญญานีไ้ด้   

ข้อ ๙. ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (๘) ………..............…………………………........ท าสัญญา          

ค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีข้องผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว  

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษา  

ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ห้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน

รายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย

หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก     

ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา

ค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้  เว้นแต่     

ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึน้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้

ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้  

 

 

 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้ใหส้ัญญา 



๔ 

 

สัญญานี้ท าขึ้น ๒ (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ     

ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้       

ฝ่ายละฉบับ   

           

 ลงชื่อ (๙) ………………………………………….………ผู้ใหส้ัญญา 

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

 ลงชื่อ(๑๐) ……………...………………………………ผู้รับสัญญา  

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

  ลงชื่อ(๑๑) ……………………………………………พยาน  

(………………….………………………………….…) 
  

  ลงชื่อ(๑๒) ……………………………………………พยาน  

(………………….………………………………….…) 

 

 

ข้าพเจ้า(๑๓) …………………………………………….. คูส่มรสของ(๔)…………………………..…….………………….   

ยินยอมให้(๔) ……………………………………………….….ท าสัญญาฉบับนี้ได ้ 

 

 ลงชื่อ(๑๔)…………..………………………………... ผูใ้ห้ความยนิยอม  

      (…………..…………………………………………) 
ม  

 ลงชื่อ(๑๑) ………………………………….…..…… พยาน  

      (………………….…………………………………) 
  

 ลงชื่อ(๑๒) …………………………………………... พยาน  

      (………………….………………………………….…) 

-------------------------------------------------------------------------------  
 

      กรณีไมม่ีคูส่มรส 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมม่ีคูส่มรส (เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หยา่) ในขณะที่ท าสัญญานี ้

 

 ลงชื่อ(๙)  …………………………….……….………ผู้ใหส้ัญญา 

      (……..…………….…………………………………) 



๕ 

 

สัญญาเลขที ่(๑)..…………./…….…………  

สัญญาค ้าประกัน  
 

 ท าที่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 ๒๓๙ ถนนห้วยแกว้ ต าบลสุเทพ 

 อ าเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม่ 

                                                                วนัที(่๒)  …....…. เดือน…............................ พ.ศ… ........... 
(X)

 

ตามที่(๓)……............................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”   

ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ    

ณ.(๔)........................................ ตามสัญญาเลขที่(๕)..................ลงวันที่(๖)…....เดือน..................พ.ศ. .........
 (X)

   

ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น  

ข้าพเจ้า(๗)…...............................................ผู้ค้ าประกันของ(๓)................................................…....

อายุ (๘)………..ปีอาชีพ………………..………..…..ต าแหน่ง……………………………………….สังกัด…………………..…………………...            

อยู่บา้นเลขที่(๙)...………..หมู่......ซอย………………………..……ถนน……..……….…………….ต าบล/แขวง............................... 

อ าเภอ/เขต.……………….…………….…จังหวัด…………………….……….........คู่สมรสชื่อ(๑๐) ………………………….………………….…

เก่ียวพันกับผูใ้ห้สัญญาโดยเป็น(๑๑) ………......……………….…….….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลง      

ท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผูร้ับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้  

ข้อ ๑. ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา โดยตกลงร่วมรับผิด   

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด      

ด้วยประการใดๆ  ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น         

ทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาช าระหนี้ก่อนและผู้ค้ าประกัน

จะรับผดิตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวา่จะมีการช าระหนีค้รบเต็มจ านวน  

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษาต่อ ด้วยทุนหรือเงินอื่นใด  

ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษา        

ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม     

ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่

ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย  

ข้อ ๒.  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่

ผู้ให้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรอืมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อน

เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง  และผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อน

จ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะ              

ผู้ค้ าประกันตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวา่จะมีการช าระหนีค้รบเต็มจ านวน  

 

 
ลงชื่อ.............................................ผู้ค้ าประกนั 



๖ 

 

ข้อ ๓.  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใ้ห้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่

ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต  

สัญญานี้ท าขึ้น ๒ (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ        

ในสัญญาฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  

           

 ลงชื่อ(๑๒) ………………………………..…….…… ผู้ค้ าประกัน 

         (……..…………….………………………………) 
  

 ลงชื่อ(๑๓)…………..……………….…………………คูส่มรสผู้ให้ความยินยอม  

         (…………..……….………………………………) 

  

 ลงชื่อ(๑๔)…………………………………….…………พยาน  

         (………………….……………………………….…) 

  

  ลงชื่อ(๑๕)…………………………………………….…พยาน  

         (………………….……..……………………….…) 

 

-------------------------------------------------------------------------------  
 

      กรณีไมม่ีคูส่มรส 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมม่ีคูส่มรส (เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หยา่) ในขณะที่ท าสัญญานี ้
 

 

 ลงชื่อ(๑๒)………………..…………………….……… ผู้ค้ าประกัน 

       (……..…………….…………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

การกรอกสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศและเอกสารประกอบสัญญา 

------------------ 

การกรอกสัญญา 

(๑)  ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหนา้ที่ของต้นสังกัดผูไ้ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศกึษา   

       กรอกเลขที่สัญญาเรียงตามล าดับการจัดท าสัญญาตอ่ไป) 

(๒)  และ (๓) ไม่ต้องกรอกข้อความ  แตใ่ห้ผู้ไปศกึษา ลงลายมือช่ือก ากับไว้ตรงกากบาท (X) 

(๔)   ชื่อ และชื่อสกุลผูไ้ปศกึษา 

(๕)  ประวัติส่วนตัว และประวัติการท างานของผู้ไปศกึษา 

(๖)  ภูมลิ าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปศกึษา 

(๗)  ข้อมูลการไปศกึษา 

(๘)  ชื่อ และชื่อสกุลผูค้้ าประกัน 

(๙)  ลายมอืชื่อ และชื่อ+ชื่อสกุลผูไ้ปศกึษา 

(๑๐)  ไม่ต้องกรอกข้อความ มหาวิทยาลัยจะกรอกชื่อและชื่อสกุลของรองอธิการบดีผู้ลงนามรับสัญญา 

(๑๑) และ (๑๒) ลายมอืชื่อและชื่อ+ชื่อสกุลของเจา้หน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน

การลาไปศกึษา 

(๑๓) ชื่อ และชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูไ้ปศกึษา 

(๑๔) ลายมอืชือ่ และช่ือ + ชื่อสกุลของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผูไ้ปศกึษา   

ค ารับรองว่า  ไม่มีคู่สมรสโดยเป็นโสด / คู่สมรสตาย หรือหย่า ค าใดที่ไม่ใช้ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อ

ก ากับ 

หากกรอกข้อความผิด  ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อก ากับ 

เอกสารประกอบการท าสัญญา  

๑.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผูไ้ปศกึษา ซึ่งผูไ้ปศกึษารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๒.  ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรขา้ราชการของผู้ไปศกึษา ซึ่งผูไ้ปศกึษารับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๓.  อากรแสตมป์  ๑ บาท  จ านวน ๒ ดวง  ติดตน้ฉบับและคู่ฉบับสัญญาอย่างละ  ๑  ดวง 

ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย  ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้

เรยีบร้อย  หากปรากฏว่ากรอกข้อความผิดพลาด หรอืขาดเอกสารประกอบ  จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่ง

อาจท้าให้เรื่องล่าช้า 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

การกรอกสัญญาค ้าประกันและเอกสารประกอบการท้าสัญญา 

--------------------- 

การกรอกสัญญา 

(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผูไ้ด้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานด้านการไปศกึษา 

       กรอกเลขที่สัญญาเรียงตามล าดับการจัดท าสัญญาต่อไป) 

(๒)  ไม่ต้องกรอกข้อความ  แตใ่ห้ผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงกากบาท ( X ) 

(๓)   ชื่อ - ชื่อสกุลผูไ้ปศกึษา 

(๔)   ช่ือสถานที่ที่ไปศกึษา 

(๕)  และ (๖) ไม่ต้องกรอกข้อความ  แตใ่ห้ผู้ค้ าประกันลงลายมอืชื่อก ากับไว้ตรงกากบาท ( X )    

(ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปศึกษากรอกเลขที่และวันท า

สัญญาอนุญาตใหพ้นักงานไปศกึษาให้ถูกต้องต่อไป) 

(๗) ชื่อ - ช่ือสกุลผูค้้ าประกัน 

(๘) อายุ  และประวัติการท างาน ของผูค้้ าประกัน 

(๙) ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 

(๑๐)  ชื่อ - ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ าประกัน 

(๑๑)  ความสัมพันธ์กับผูไ้ปศกึษา เช่น บิดา มารดา พี่ น้อง  เป็นต้น 

(๑๒)  ลายมอืชื่อ และชื่อ + ช่ือสกุลผูค้้ าประกัน 

(๑๓)  ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ าประกัน 

(๑๔)  ลายมือชื่อ และชื่อ +ชื่อสกุลของเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 

        ด้านการลาไปศกึษา 

(๑๕) ลายมอืชื่อ และชื่อ +ชื่อสกุลของหัวหน้างานหรอืผู้บังคับบัญชาของบุคคลตาม (๑๔) 

ค ารับรองว่าไม่มคีู่สมรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรอืหย่า ค าใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆา่แล้วลงลายมือชื่อ

ก ากับ 

หากกรอกข้อความผิด  ให้ขดีฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อก ากับ 

เอกสารประกอบการท าสัญญา  

๑.   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกันซึ่งผูค้้ าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง 

๒.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของ         

       ผูค้้ าประกันซึ่งผูค้้ าประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจรงิ 

๓.   อากรแสตมป์ตน้ฉบับสัญญาค้ าประกัน  ๑๐  บาท  คู่ฉบับสัญญาค้ าประกัน  ๕  บาท 

*ก่อนจะส่งสัญญา ให้มหาวิทยาลัย 

ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากปรากฏว่ากรอกข้อความ

ผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจท้าให้เรื่องล่าช้า 

 

 



๙ 

 

 

 


