
 

 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาภายในประเทศ 

สัญญาเลขท่ี....................../....................... 

  
  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
เม่ือวันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ.........................ระหวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดย.................................................................................... 
รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทนตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้
เรียกวา“ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 
เกิดเมื่อวันที่..................เดือน.............................พ.ศ......................อายุ...................ป รับราชการเปนขาราชการ       
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย รับเงินเดือนในอันดับขั ้น.............................บาท               
ตำแหนง.................................สงักัด....................................................ภาควิชา/กอง................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน..............................................................สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
อยูบานเลขที่..................ซอย.............................ถนน..............................ตำบล/แขวง..................................
อำเภอ/เขต...................................จังหวดั.........................................เบอรโทรศัพท................................................
ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง  
  โดยท่ีผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาตอภายในประเทศ ตามระเบียบ 
ก.ม. วาดวยใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542  คูสัญญาไดตกลงกัน
มีขอความดังตอไปนี้  
   

  ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหสัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศ โดยใชเวลาราชการเต็มเวลา/
บางสวน ระดับ.........................................สาขาวิชา.........................................ท่ี..................................................... 
มีกำหนด.........................................นับตั้งแต........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
   

  ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ของขาราชการหรือคำสั่งทางราชการของผู ร ับสัญญาและของ
สถานศึกษาท่ีผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.ม. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษา
ตอภายในประเทศ พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งอื่นๆ ทีเกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา      
และเก่ียวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทำสัญญานี้ และท่ีจะออกใช
บังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของ    
สัญญาฉบับนี้  
  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ดวยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือใหสำเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
   

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจำเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่น โดยที่ผูใหสัญญา ไมอาจไป

ศึกษาตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกวาสิบหาวัน ผูใหสัญญาจะตอง

ยื่นใบลาตอผูรับสัญญา ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการ 

ผู ใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความ

เห็นชอบจากผูรับเสียกอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน

และตามระยะเวลาท่ีผูรับสัญญาหรือทางราชการกำหนด 

ขอ 3 ในกรณีที่ผู ใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผู รับสัญญา
พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญา 
ตองยุติดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือมีความจำเปนตอง
เรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที 
และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผูให
สัญญาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

         3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญา หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 

 3.2 เขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................................
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวง ทบวง กรม อื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

         3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ และยังปฏิบัติราชการไมครบ
ระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับ
ระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

          ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังสิ้น  

ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสำเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามข อ 1 หร ือไม   ผ ู  ให ส ัญญาจะต องกล ับมาปฏ ิบ ัต ิราชการในมหาว ิทยาล ัย/สถาบัน

........................................................สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือในกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน 

ตามท่ีทางราชการเห็นสมควรในทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ขอ 5 ในกรณีที่ผู ใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ไมวาดวยเหตุผลใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใด ๆ 
ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปน
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินท่ีผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 

ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแลวแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 

หรือ ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา

ปฏิบัติราชการ 

/ขอ 6... 
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       ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชำระใหแกผูรับสัญญา

จนครบถวนภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชำระ

ภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชำระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม 

ผูใหสัญญาจะตองชำระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจำนวนเงินที่ยังมิไดชำระนับแตวันครบกำหนด

ระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชำระครบถวน  

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กำหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก

ราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตท้ังนี้ ถาใหผูให

สัญญาไปทำงานอ่ืนในระหวางระยะเวลา 3 ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันท่ีผูให

สัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ

ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพน

ความผิด 

ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศหรือในระหวาง

ระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรง

จนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปน

จำนวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5  

ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชำระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอม

ใหผูรับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ เพ่ือชดใชเงินท่ี

ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

ขอ 9 ในวันทำสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให (นาย/นาง/นางสาว)............................................... 
............................................ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

ในกรณีผู ค้ำประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคำสั ่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคำ

พิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ำประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูค้ำ

ประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำประกันแทน ภายในกำหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูค้ำประกันเดิมถึงแกความตาย 

หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับ

สัญญาใหเปลี่ยนผูค้ำประกันแลวแกกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ำประกันรายใหมมาทำสัญญาค้ำ

ประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ เวนแตผูรับสัญญา

ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญา

ศึกษาตอโดยไมมีผูค้ำประกันก็ได 

/หนังสือ... 



4

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นไว 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ผูรับสัญญายึดถือไว 

3 ฉบับ และผูใหสัญญายึดถือไว 1 ฉบับ   

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

ลงชื่อ..................................................................ผูใหสัญญา      .. 

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

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

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

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................คูสมรสของ

(นาย/นาง/นางสาว)............................................................ยนิยอมให....................................................................

ทำสัญญาฉบับนี้ได 

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทำสัญญานี้ 

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



สัญญาค้ำประกันอนุญาตใหขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาภายในประเทศ 

ทำท่ี งานวินัยและนิติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ตามท่ี  (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย………………………………………………………….. 
รองอธิการบดีฝายนิติการ ปฏิบัติราชการแทน ตำแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาเพ่ิมเติม/ฝกอบรมท่ี..........................................................................................
ตามสัญญาเลขท่ี......................../......................ลงวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ............................
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)  ..................................................................................................... 
ผูค้ำประกัน(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อายุ.................ป 
อาชีพ.....................................ตำแหนง................................................................สังกัด............................................
อยูบานเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.................................................ถนน....................................................... 
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.......................................................
เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.......................................คูสมรสชื่อ.....................................................................
เก่ียวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน.........................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ำประกัน” ตกลงทำสัญญาค้ำ
ประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความดังตอไปนี้

ขอ 1 ผูค้ำประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ำประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญา กลาวคือ ถาผูให

สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ผูค้ำประกันยินยอมชำระหนี้ไมเกินกวา

จำนวนเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นใหแกผูรับสัญญาทันทีท่ี

ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับสัญญา และผูค้ำประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชำระหนี้พรอม

ดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี) ครบเต็มจำนวน 

ในกรณีที ่ผู ใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผู ร ับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ

การศึกษาหรือสถานศกึษาไปจากเดิม และผูรับสัญญาไดแจงใหผูค้ำประกันทราบแลว ใหถือวาผูค้ำประกันตกลง

รับเปนผูค้ำประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู ใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ใหแกผูใหสัญญาโดยไดแจงใหผูค้ำประกันทราบและผูค้ำประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจำนวน

เงิน   ในการชำระหนี้นั้น ใหถือวา ผูค้ำประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจำนวนเงินในการชำระหนี้

ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ำประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ำประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชำระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี) ครบเต็มจำนวน 

/ขอ 3 

อากรแสตมป์

   10 บาท 
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ขอ 3 ผูค้ำประกันจะไมเพิกถอนการค้ำประกันไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ผูใหสัญญายังตอง

รับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ทำข้ึน 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ำประกันไดอานและเขาใจขอความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

ลงชื่อ.........................................................ผูค้ำประกัน
 

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

ลงชื่อ.........................................................คูสมรสใหความ
ยินยอม
 

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทำสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผูค้ำประกัน

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


