




 
 
 

หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการทาํสัญญาและการชดใชเงนิ 
กรณีรบัทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบติัการวจิัย และปฏบิัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 
 ตามที่กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญา                
และการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ        
พ.ศ. 2548 นั้น เพื่อใหการจัดทําสัญญา การคํานวณระยะเวลาและจํานวนเงินชดใชตามระเบียบดงักลาวเปนไป
อยางถูกตองและแนวทางเดียวกัน กระทรวงการคลังจึงไดจัดทําหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทํา
สัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศขึ้น โดยคํานิยามหรือหลักเกณฑใดที่มิไดกลาวไวในหลักเกณฑฉบับนี้ก็ใหถือปฏิบัติตามความ       
ในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. 2548  
 ทั้งนี้ คําวา “ระเบียบฯ” ใหหมายความถึง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการทําสัญญา
และการชดใชเงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2548 
 

หมวดที่ 1 
การจัดทาํสญัญา 

 
 ขอ 1 กรณีผูรับทุน ผูลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศที่ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการตามนัยขอ 8 และขอ 10 ของระเบียบฯ ซึ่งระบุใหใชสัญญาและ
สัญญาค้ําประกันที่กระทรวงการคลังกําหนดนั้น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามนัยขอ  8 (3) ของระเบียบฯ  ใหจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 
  (2) การลาไปศึกษาภายในประเทศตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดตามนัยขอ 8 (4) 
และการฝกอบรมภายในประเทศซึ่งมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน และสวนราชการตองจายเงินเพื่อ
เปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวาหาหมื่นบาทตามนัยขอ 8 (7) ของระเบียบฯ ใหจัดทําสัญญาและสัญญา       
ค้ําประกัน ตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 2 
  (3) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามนัยขอ  8 (5) ของระเบียบฯ  ใหจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน  ตามแบบสัญญา
เอกสารแนบทายหมายเลข 3  
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 ขอ 2 การจัดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกันตามขอ 1 ใหจัดทําสัญญาอยางนอย 2 ชุด         
ใหผูลาศึกษา 1 ชุด เจาสังกัด 1 ชุด โดยไมตองสงสําเนาใหกรมบัญชีกลาง 

 สําหรับสัญญาค้ําประกันใหปดอากรแสตมปตามอัตราที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายรัษฎากร 
และตองดําเนินการใหแลวเสร็จในวันทําสัญญาหรืออยางชาตองไมเกินกวาวันที่จะนําสัญญาดังกลาวไปใช
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี  

 

หมวดที่ 2 
หลักฐานและวิธกีารตรวจสอบคํานวณเงิน 

 

 ขอ 3 หลักฐานที่ตองใชในการตรวจสอบคํานวณเงินมีดังนี้ 

  (1) สําเนาสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย การไปปฏิบัติงาน                

ในองคการระหวางประเทศพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (2) สําเนาสัญญาขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมสัญญาค้ําประกัน (ถามี) 

  (3) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมคําสั่งใหกลับ       

เขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (4) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (5) สําเนาคําสั่งระบุการออกจากราชการ 

  (6)  สําเนาบัตรตรวจจายเงินเดือน 

  (7) รายละเอียดวิธีคํานวณเงินที่เรียกชดใช 

  (8) กรณีไดรับทุนประเภท 1 (ก) 1 (ข) หรือ 1 (ค) หรือทุนประเภทอื่นที่จะตองมี     

การชดใชคืนในกรณีปฏิบัติผิดสัญญา ขอรายละเอียดวารับทุนไปตั้งแตวัน เดือน ปใด ถึงวัน เดือน ปใด และรับทุน

ไปจํานวนทั้งสิ้นเทาใด 

   (9) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ 

  (10) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 

ทันตแพทย เภสัชศาสตร ใหจัดสงสําเนาสัญญาดังกลาวพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (11) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

ใหจัดสงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
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   (ก) อัตราเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับกอนการไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ 

   (ข) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศและสําเนา

คําสั่งขยายเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (ถามี) 

   (ค) สําเนาคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังเสร็จส้ินการไปปฏิบัติงาน

ในองคการระหวางประเทศ 

 ขอ 4 ในกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท ใหรวบรวมหลักฐานดังกลาวขางตน     

ใหครบถวนทุกสัญญา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ไมสามารถคนหาหลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนได ใหใช

หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได เชน สัญญามาตรฐานที่ใชในขณะที่มีการทําสัญญา สัญญาของบุคคลอื่น

ที่ทําในชวงเดียวกันหรือมีขอกําหนดความรับผิดตามสัญญาเปนแบบเดียวกัน หนังสือรับรองระบุวัน เดือน ป 

ที่ลาศึกษาหรือรับทุน วัน เดือน ป ที่กลับเขารับราชการ สําเนา ก.พ. 7 หรือสําเนาสมุดประวัติขาราชการ สําเนาคําสั่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน 

 ขอ 6 การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช ใหถือปฏิบัติตามนัยขอ 14 ของ

ระเบียบฯ ซึ่งสามารถกําหนดเปนสูตรไดดังนี้  

 

 

   

 

เงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใช =   เงินเดือนและหรือเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมด x ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช      x เบี้ยปรับตามสัญญา 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทั้งหมดตามที่ระบุไวในสัญญา 

 

 หลักเกณฑการคิดคํานวณเงินเดือนที่ไดรับระหวางลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ใหรวม

เงินเดือน เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางลาศึกษาฯ ทั้งหมด ตามหลักเกณฑดังนี้ 

  (1) ในชวงที่ลาศึกษาปใดไดรับเงินเดือนเต็มป ใหคํานวณโดยถือวา 1 ปมี 12 เดือน 

การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนคูณดวย 12 

  (2) ในชวงที่ลาศึกษาไมเต็มปใหนับจํานวนเปนเดือน โดยถือเดือนตามปฏิทิน กลาวคือ 

ไมวาเดือนนั้นๆ จะมี 30 หรือ 31 หรือ 28 หรือ 29 วัน ก็ใหนับเปน 1 เดือน การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับ  

ในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนคูณดวยจํานวนเดือนที่คํานวณได 
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  (3) กรณีมีระยะเวลาที่ไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน ซึ่งจะมีไดในชวงระยะเวลาเริ่มตน
การศึกษาและระยะเวลาสิ้นสุดการศึกษา ใหนับเปนวันตามความเปนจริง ซึ่งจะไดรับเงินเดือนตามสวนของ
จํานวนวันในเดือนนั้นๆ การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในเดือนนั้น หารดวย
ระยะเวลาเปนวัน (30 31 28 หรือ 29 วัน แลวแตกรณี) ซึ่งจะเทากับเงินเดือนที่ไดรับในแตละวันแลวจึงคูณดวย
จํานวนวันที่นับได 

 ขอ 7 การคํานวณระยะเวลาที่รับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาที่ตอง

ปฏิบัติราชการชดใช ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใช รวมทั้งระยะเวลาที่ไดปฏิบัติราชการชดใชไปแลว    

ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (1) การนับระยะเวลาเปนวันใหคํานวณวันตามความเปนจริง เชน เดือนใดมี 31 วัน 

ใหนับ 31 วัน เดือนใดมี 30 วัน ใหนับ 30 วัน เดือนใดมี 28 หรือ 29 วัน ใหนับ 28 หรือ 29 วัน 

  (2) ในกรณีระยะเวลาดังกลาวในขอ (1) มีกําหนดเวลาหลายป การคิดคํานวณ

สามารถรวมระยะเวลาเปนปได 

  (3) กรณีสัญญากําหนดใหปฏิบัติราชการชดใชเปนป เชน ตองปฏิบัติราชการชดใชเปน

ระยะเวลา 3 ปติดตอกัน หรือไมนอยกวา 2 ป กรณีนี้ใหคิดคํานวณระยะเวลาดังกลาวเปนวัน โดยใหคิด 1 ป   

มี 365 วัน กรณีกําหนดระยะเวลา 3 ป จะเทากับ 1,095 วัน (3 ป x 365 วัน) 

 ตัวอยางการคํานวณเงินเพื่อชดใชกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 4  

 ขอ 8 ระยะเวลาดังตอไปนี้สามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (1) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

  (2) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งหรือตามกฎหมาย

เกี่ยวกับราชการบริหารสวนทองถิ่น 

  (3) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ประเภทที ่ 1              

และระยะเวลาการไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตั้งแตปที่ 2 ของการลาตามระเบียบวาดวย

การลาของขาราชการ พ.ศ.2535 
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  (4) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 

  (5) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 

  (6) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังสวนราชการอื่น โดยไดรับความยินยอม          

จากสวนราชการคูสัญญาใหนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (7) ระยะเวลาลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาบวช ซึ่งไดรับอนุมัติการลาโดยถูกตอง

ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับเงินเดือนในระหวางลาหรือไมก็ตาม   

แตจะตองเปนการลาในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนเทานั้น 

 ขอ 9 ระยะเวลาที่ไมสามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได  

  (1) ระยะเวลาที่ลาติดตามคูสมรส 

  (2) ระยะเวลาที่ขาดราชการ 

   

หมวดที่ 3 

ขั้นตอนการเรียกชดใชเงนิ 

 

 ขอ 10  เมื่อตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันชดใชเงินตามจํานวนที่ตรวจสอบคํานวณไดและสงหนังสือทวงถาม     

ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยกําหนดระยะเวลาใหชดใชภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

หนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ยกเวนในกรณีที่คดีใกลขาดอายุความ ใหรีบสงเรื่องให

พนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 11 กรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกแลว 

หากผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันไมยินยอมชดใชไมวาดวยเหตุใดใหถือวาตกเปนลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้                

นับแตพนระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และใหทําหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไมตอง

กําหนดระยะเวลาแตใชขอความที่กําหนดใหชําระหนี้โดยเร็ว หากภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใช ใหรวบรวมหลักฐานสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 
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 ขอ 12 กรณีผูผิดสัญญาโตแยงจํานวนเงินที่สวนราชการตรวจสอบคํานวณได ใหสวนราชการ    

รีบดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  ในกรณีที่ เห็นวาไดตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ                

ที่กระทรวงการคลังกําหนดแลวให รีบแจงผลการตรวจสอบและยืนยันใหผู ผิดสัญญาชดใชอีกครั้ง                

ในการทวงถามครั้งที่สองนี้สวนราชการไมตองกําหนดระยะเวลาการเรียกชดใชอีก ทั้งนี้ ใหถือวาผูผิดสัญญา   

ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา 30 วันนับแต

วันที่ผูผิดสัญญาไดรับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใชจากผูผิดสัญญา ใหรวบรวมเอกสาร

และพยานหลักฐานตาง ๆ สงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 13 กรณีที่ผูผิดสัญญาชดใชเงินเกินความรับผิดใหสวนราชการคืนเงินจํานวนดังกลาว

ใหแกผูผิดสัญญา (หรือผูค้ําประกันกรณีที่ผูค้ําประกันเปนผูชําระเงินดังกลาว) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ.2545 ขอ 13 (3) โดยไมตอง

ขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 

 ขอ 14 กรณีที่ผูผิดสัญญาตองชําระดอกเบี้ย ใหสวนราชการนําเงินที่ไดรับชดใชในแตละงวด

หักชดใชในสวนของดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชเงินตน ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 329 

 ขอ 15 การคํานวณจํานวนทุนทรัพยหรือคาเสียหายเพื่อเปนทุนทรัพยในการฟองคดี ใหใช

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ยื่นฟองคดีตอศาลเปนเกณฑในการคํานวณคาเสียหายของเงินสกุล

ตางประเทศเปนเงินไทย แตใหระบุในคําขอทายฟองวา ขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชเปนเงินสกุล

ตางประเทศ เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดใหชดใชเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวนเทาใด จึงใหจําเลยชําระหนี้

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทย 

 ขอ 16 กรณีผูผิดสัญญามีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับจาก               

ทางราชการ เมื่อสวนราชการตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการ

เรียกชดใชโดยเร็ว พรอมสงเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินดังกลาว ในกรณีที่ยังมิไดรับชดใชเงินและผูผิดสัญญาไดรับอนุมัติใหเบิกเงิน

ดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ใหดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวสงเปนรายไดแผนดินเพื่อ

ชดใชหนี้ตามสัญญา กรณีเงินที่ไดรับชดใชจากการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหเรียก

ชดใชเพิ่มในสวนที่ยังขาดอยูตอไป 
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 ขอ 17 กรณีผูผิดสัญญาไมอาจชดใชเงินใหเสร็จส้ินในคราวเดียวและขอผอนชําระเงิน                

ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการผอนชําระตามที่ระบุไวในหมวดที่ 5 

 ขอ 18 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนผันใหนับเวลาที่บรรจุกลับเขาเปนขาราชการหรือเปน

พนักงานเปนเวลาชดใชทุนตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ใหพิจารณาและอนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ 6  

 

หมวดที่ 4 
การคํานวณดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

 

 ขอ 19 การคํ านวณดอกเบี้ ยผิดนัดใหคํ านวณตามอัตราที่ กํ าหนดไว ในสัญญา                

หรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย (ในกรณีที่มิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวในสัญญา) โดยเริ่มคํานวณนับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการชําระเงินเสร็จส้ินหรือวันที่

มีการทําสัญญารับสภาพหนี้ผอนชําระเงินแลวแตกรณี การโตแยงหรือขอผอนผันไมวาในกรณีใดไมถือ      

เปนเหตุใหงดเวนการคิดดอกเบี้ย 

 ขอ 20 กรณีผูผิดสัญญารับเงินทุนเปนเงินตราตางประเทศ การเรียกชดใชคืนใหคิด                

อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

  (1)  ถาเปนทุนประเภท 1(ก) และ 1(ค) ซึ่งเปนทุนที่จะตองใชเงินบาทไปซื้อเงินตรา

ตางประเทศจากธนาคารเพื่อมอบใหผูรับทุน เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราขายของธนาคาร 

ในวันที่นําเงินมาชําระ 

   (2)  ถาเปนทุนประเภท 1(ข) ซึ่งเปนทุนที่รัฐบาลไดรับมอบเปนเงินตราตางประเทศ

มอบใหผูรับทุนโดยตรงหรือไมก็ตาม เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราซื้อของธนาคารในวันที่    

นําเงินมาชําระ 

   (3)  การคิดอัตราแลกเปลี่ยนใหคิดในวันที่มีการชําระเงิน ทั้งนี้ เปนไปตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 196 วรรค 2 

   (4)  การคิดคํานวณดอกเบี้ยของเงินทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหคิดดอกเบี้ย

เปนเงินสกุลนั้น ๆ แลวจึงแปลงคาเปนเงินไทยในวันที่ไดรับชดใชดอกเบี้ย 
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑการผอนชําระเงิน 

 

 ขอ 21 การผอนชําระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การลาออกจากการศึกษา พนสภาพการเปนนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาดวยเหตุใดๆในระหวางที่กําลัง

ศึกษาอยูใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการเจาของทุนพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

   (2)  ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระก็ใหผูขอผอนชําระชําระเงินในโอกาสแรก              

หรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ตองชดใชคืนหรือเปนจํานวน 

20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

  (3)  การผอนชําระเงินสวนที่เหลือ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนไมเกิน  

40,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 1 ป 

   (ข) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

40,000 บาท แตไมเกิน 60,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด           

ไมเกิน 2 ป 

     (ค) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา   

60,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด

ไมเกิน 3 ป 

   (ง) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

100,000 บาทขึ้นไป ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 4 ป 

  (4) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให                  

ผูขอผอนชําระจัดใหมีผูค้ําประกันโดยเปนบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 
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 ขอ 22 การผอนชําระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมี

สาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน      

ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองคการ

ระหวางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการผูใหสัญญาพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

  (2) ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนไมเกิน 100,000 บาท  ใหชําระเงิน    

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน สวนที่เหลือให      

ผอนชําระเปนงวดใหแลวเสร็จภายในกําหนด 6 เดือน 

   (ข) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนเกินกวา 100,000 บาท  ใหชําระเงิน       

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน หรือเปนจํานวน 

100,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนงวดใหเสร็จโดยเร็วที่สุด                 

แตอยางนอยตองชําระเงินในอัตราปละไมนอยกวา 100,000 บาท ยกเวนในกรณีที่จํานวนเงินที่ตองชดใชมี

จํานวนตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป เงินสวนที่เหลือใหผูผิดสัญญาผอนชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลา      

ไมเกิน 10 ป 

  (3) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให     

ผูขอผอนชําระจัดใหมีบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 

 ขอ 23 การพิจารณาขอผอนชําระเงินภายใตหลักเกณฑขอ 21 และขอ 22 ขางตน                

ใหสวนราชการพิจารณาและอนุมัติใหผูผิดสัญญาที่ขอผอนชําระตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหมวดนี้ไดโดย  

ไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอีก ในกรณีที่ขอผอนชําระนอกเหนือไปจากที่หลักเกณฑกําหนดไว 

ใหถือเปนหลักการวาไมสามารถอนุมัติได 

 ขอ 24 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนชําระการชดใชเงินโดยขอยกเวนเบี้ยปรับและดอกเบี้ย                

ใหถือเปนหลักการวา ไมสามารถยกเวนใหได เวนแตในกรณีผูผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวนในทันที            

หรือภายในกําหนด 6 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกและ   

เปนกรณีที่ยังไมมีการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหสวนราชการพิจารณายกเวนดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ย             

ผอนชําระได 
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 ขอ 25 การผอนชําระหนี้ตามขอ 21 ขอ 22 และขอ 24 ใหจัดทําสัญญาผอนชําระและ

สัญญาค้ําประกัน ตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 5 และเมื่อดําเนินการจัดทําสัญญาแลวให

สงสําเนาสัญญาผอนชําระพรอมสัญญาค้ําประกันไปใหกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

ติดตามผลการผอนชําระเงินตอไป  

    
หมวดที่ 6 

หลักเกณฑผอนผันใหนับเวลาที่กลับเขาปฏิบัติงานชดใชแทนการชดใชเงนิ 
 
 ขอ 26 การขอผอนผันใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาการรับราชการ 

ชดใชทุนตามสัญญา ตามขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 ของระเบียบฯ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ

ผูรับกลับเขารับราชการจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 6 

  
หมวดที่ 7 

การยกเวนความรับผิดตามสัญญา 
 

 ขอ 27 ผูผิดสัญญาจะไดรับการยกเวนไมตองรับผิดตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ในกรณีตอไปนี้  

  (1) ตาย 

   (2)  เกษียณอายุราชการ 

   (3)  เจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ 

   (4)  เปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

   (5)  เหตุอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา 

 ขอ 28 การเกษียณอายุราชการ ใหหมายความเฉพาะการเกษียณอายุราชการในกรณีปกติ 

 ขอ 29  กรณีตามขอ 27 (3) และ (4) ใหแสดงหลักฐานทางการแพทยจากโรงพยาบาล         

ในสังกัดของรัฐ โดยใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน         

ไมสมประกอบดังกลาว ทําใหผูผิดสัญญาไมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานตอไปได 

 
 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

สัญญาเลขที…่………/………… 

 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมหรอืปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

 

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………………………………………ตําบล/แขวง…………………. 

อําเภอ/เขต…………………จังหวัด………………….เมื่อวันที่……เดือน.............................พ.ศ. ............. 

ระหวางกรม………………….กระทรวง………………………….โดย...................................................... 

ตําแหนง……………………………………………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง 

กับ นาย/นาง/นางสาว…………………………ชื่อสกุล……………………………เกิดเมื่อวันที่……………

เดือน…………………พ.ศ………อายุ……ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน………………………….

ระดับ……ข้ัน………………บาท ตําแหนง………………………………สังกัด……………………………

กอง……………………….กรม………………………..กระทรวง............................................................. 

อยูบานเลขที่………ซอย………………ถนน…………………….ตําบล /แขวง………………………….

อําเภอ/เขต……...………จังหวัด……………….…...ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

  

  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภท………………………………………..ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549  
 
  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  

ระดับ…………………..สาขาวิชา…………………………….. ณ ประเทศ…………………………………. 

มีกําหนด…………….ป นับต้ังแตวันที่………….เดือน…………………….พ.ศ…… จนถึงวันที่………….. 

เดือน…………………….พ.ศ. …………. 

  ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ               

การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา

กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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  ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการ

ของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออก

ใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ

วิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา 

ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

  ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย

ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไมวากรณีใด ๆ หรือ   

มีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือ

เงินเพิ่มอ่ืนใดและผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา 

ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม………………………….กระทรวง………………..…. 

หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู รับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันทีเปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลา

ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบ

กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3   

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 

/ขอ 4… 
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  ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะ

เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญา

จะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม………………………………กระทรวง…………..…………….......หรือ 

ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผูรับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรในทันที เปนระยะ 
เวลาเทากับระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
  ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ

ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 

การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตาม

สัญญาเดิมแลว 

  ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินแกทางราชการ     
    5.1 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท  1(ก) หรือทุนประเภท 1(ค) ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการ
จายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ ผูให
สัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย     
   5.2 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุน
ประเภท  1(ข) ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวาง
ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน          
อีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปน
เบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย        
   สําหรับสวนที่เปนเงินทุนที่ไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดขึ้น โดยใชฐาน
อัตราคาใชจายที่สํานักงานก.พ.กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศเปนเกณฑ          
   5.3 กรณีผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดวยทุนประเภท  2 
ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทา
ของจํานวน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแก  ทางราชการอีกดวย 
 

/ในกรณี... 
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  ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ

ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ

เขาปฏิบัติราชการ                         

  ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา 

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ

นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

  ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ    

ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา

ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ

ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด

วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก

ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก

หรือปลดออก 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ 

เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความ 

ในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา 2 

(สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ

ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือ

วรรคสองแลวแตกรณี 

  ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อ

ชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไว

ในขอ 6 แลว แตทางราชการยังมิไดส่ังจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา  

 

/ผูใหสัญญา... 
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ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่

ทางราชการเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้ 

  ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี        

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่               

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือ

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให

มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน

การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน     

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมี               

ผูค้ําประกันก็ได 

  สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

      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 

             (…………………………………) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาเลขที…่………/………… 

 

สัญญาค้ําประกัน 

 

        ทําที่………………………….………… 

       วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ…..…. 

 

  ตามที่…………………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” 

ไดรับอนุญาตจาก……………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษา  

ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ………………………………………ตามสัญญาเลขที่……………..   

ลงวันที่……………………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น 

  ขาพเจา………………………………………ผูค้ําประกัน………………………………….. 

อายุ……………..ป อาชีพ……………………………………..ตําแหนง…………………………………….. 

สังกัด………………………………อยูบานเลขที่…………………………....ซอย…………………………… 

ถนน……………………………….ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด…………………………….คูสมรสชื่อ……………………………………………………เกี่ยวพันกับ 

ผูใหสัญญาโดยเปน………………………………………..ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลง 

ทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

  ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด

ในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใด

ดวยประการใดๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นทั้งสิ้น     

ทุกประการใหแกผู รับสัญญาทันทีโดยผู รับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและ             

ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี) 

ครบเต็มจํานวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ

มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด

ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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  ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา

อนุญาตใหแกผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลง

ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเง ินในการชําระหนี ้ด ังกลาวเปนเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของ                

ผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย

และคาเสียหาย (ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน 

  ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตอง     

รับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

     ลงชื่อ ……………………………… …..ผูค้ําประกัน 

            (……………………………………)  

 

     ลงชื่อ ……………………… …………..คูสมรสผูใหความยินยอม 

            (…………..………………… ……)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

 

     ลงชื่อ ……………………………… …..ผูค้ําประกัน 

            (……………………………………)  

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 
 

 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขที่........................... 
   สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ.........................................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต......................จังหวัด.......................เมื่อวันที่.....เดือน.....................พ.ศ...........ระหวาง               
กรม......................................กระทรวง......................................โดย................................ซึ่งตอไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ นาย นาง นางสาว.........................ชื่อสกุล.............................
เกิดเมื่อวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เดือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .อายุ . . . . . . . . . . . . . . . .ป                
รับราชการเปนขาราชการพลเรือน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ระดับ . . . . . . . . . ข้ัน . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท                
ตําแหนง.............................สังกัด............................กอง......................กรม................................
กระทรวง..................................อยูบานเลขที่.............ซอย............................ถนน............................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................... ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้
เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
 โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตาม
ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 
 คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
 ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศภาคปกติ
ระดับ.............................สาขาวิชา................................ที่..................................มกีําหนด....................... 
นับต้ังแตวนัที.่.......เดือน.......................พ.ศ..................จนถงึวนัที.่.......เดือน....................พ.ศ................. 
 ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติม ผูใหสัญญาจะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและของ
สถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไป
ศึกษาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และ   
ที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้ 
 ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรยีน 
ดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วันผูใหสัญญา
จะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญาตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 

 

/ผูใหสัญญา... 
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 ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบ

จากผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน

และตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญา หรือทางราชการกําหนด 

 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของ               

ผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ 

หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน     

การอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ

หรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

  3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน

ของผูใหสัญญาทันที 

  3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม..................................กระทรวง.................................หรือ 

กระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการ      

ไมครบระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม

ตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 , 3.2 และ 3.3 

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 

 ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม............................................... 

กระทรวง....................................หรือในกระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเปน

เวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใด ๆ     

ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงิน

เปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4 

เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา            

ปฏิบัติราชการ 
 

/ขอ  6… 
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 ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา        

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ ผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแต  

วันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

 ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่                

ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ           

เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1              

หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา...........(............) ป               

นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออก

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 

แลวแตกรณีเวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 

 ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหวางระยะเวลา         

ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก

ลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา                

เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 

 ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ           

เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให...................................................................... 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี                

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่           

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรอื

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมี

ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 

 

/การอนุญาต... 
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การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปน    

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

 หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ         

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

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

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

   ลงชื่อ.............................................ผูรับสัญญา 

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

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

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

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

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

 ขาพเจา.................................................คูสมรสหรือผูปกครองของ................................... 

ยินยอมให..................................................................ทําสัญญาฉบบันี้ได 

ลงชื่อ.............................................ผูใหความยินยอม 

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

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด)/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

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

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

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

ทําที่................................................ 

วัน.................เดือน......................พ.ศ................ 

 ตามที่....................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” 

ไดรับอนุญาตจาก....................................................ซึง่ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษา 

เพิ่มเติม/ฝกอบรมที่............................................ตามสญัญาเลขที่.................ลงวนัที.่............................... 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนญุาต” นัน้ 

 ขาพเจา..................................................ผูค้ําประกัน...................................อาย.ุ..............ป 

อาชีพ..........................................ตาํแหนง...................................สังกัด.................................................. 

อยูบานเลขที่......................ซอย........................................................ถนน.............................................. 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................... 

คูสมรสชื่อ..............................................เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน.....................................ซึ่งตอไป 

ในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้าํประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผู ให สัญญาตอผู รับสัญญาโดยตกลง            

รวมรับผิดในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวา              

ขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้น

ทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอน                

และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม        

ตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม                

ตอนั้นผู รับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปน                

ผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอ          

ดังกลาวดวย 

 ขอ 2. ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ใหแกผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม         

ในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลง มิใหถือเอา              

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกัน

และจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 

/ขอ  3… 
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  ขอ 3. ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบ             

อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ทําขึ้น.........(..........) ฉบับ มีขอความตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความ 

ในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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

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

      ลงชื่อ.............................................คูสมรสผูใหความยนิยอม 

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

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 3) 

 

 

        สัญญาเลขที…่………………………. 

สัญญาของขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

        เขียนที่ ………………………………. 

      วันที่ …….. เดือน ……………………….. พ.ศ. ……….. 

 

  ขาพเจาชื่อ ……………………………………… ชื่อสกุล …………………..……………… 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” เกิดวันที่ ….….เดือน …………………………พ.ศ. ………..….... 

อายุ …..…. ป รับราชการเปนขาราชการสังกัด ………………………………………………………………... 

ตําแหนง ………………………………… ระดับ …………… อัตราเงินเดือน …………………………. บาท 

อยูบานเลขที่ ………….. ถนน ………………………………….. ซอย ………………………………………. 

แขวง/ตําบล……………………………………… เขต/อําเภอ ……………………………………………….. 

จังหวัด …………………………………… คูสมรสชื่อ ……………………………………………………….. 

ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตามระเบียบวาดวยการลาของ           

ขาราชการ พ.ศ. 2535 ผูใหสัญญา ขอใหสัญญาไวแก (1) …………………………………………….. ..โดย 

(2) ………………………………………………. ตําแหนง ………………………………………. ซึ่งตอไป

ในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้ 

  1. ตามที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

ณ ………………………………………………… มีกําหนดระยะเวลา …………………….. (เดือน/ป) หรือ

ในกรณีที่ ผูใหสัญญาได รับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ            

ตอไปอีก ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตามสัญญานี้ตลอดชวงระยะเวลาที่ได รับอนุมัติใหไปและหรือ              

ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหไปปฏิบัติงานดังกลาวทุกประการ 

  2. ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ไมวาผูใหสัญญา      

ได รับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงาน  หรือได รับอนุมัติใหออกไปปฏิบัติงาน  หรือกรณีอ่ืนใด ผูใหสัญญา                

จะถือปฏิบัติตามวินัยของขาราชการโดยเครงครัด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการลาของ           

ขาราชการ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปปฏิบัติงาน           

 

/ในองคการ... 
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ในองคการระหวางประเทศ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญานี้และที่จะมีประกาศใชข้ึนใหม และใหถือวากฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ผูใหสัญญาจะตองรักษา

และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของประเทศ ซึ่งองคการระหวางประเทศมีสํานักงานอยู        

และขององคการระหวางประเทศโดยเครงครัด 

  3. ผูใหสัญญายินยอมขอผูกพันที่จะกลับมารับราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ

อนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือในกรณีที่การปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

ดังกลาวตองยุติลงดวยเหตุใด  ๆ  ก็ดี  เปนระยะเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ ไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น                

โดยจะรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการที่สวนราชการเจาสังกัดภายในสิบวันนับแตวันถัดจากวันเสร็จส้ิน           

การปฏิบัติงานหรือวันที่การปฏิบัติงานตองยุติลงดังกลาว 

  4. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาขอ 3 โดยไมกลับเขารับราชการและหรือกลับมารับราชการ 

ไมครบกําหนดตามสัญญา ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับแกผูรับสัญญา ดังนี้ 

   (1) ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงิน        

เบี้ยปรับเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ ได รับกอนไปปฏิบัติงานคูณดวยระยะเวลา                

ที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

   (2) ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ขอ 3          

ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับ ตาม (1) ลดลงตามสวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3      

ใหถือวาผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย 

 5. จํานวนเงินที่ตองชดใชตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหผูรับสัญญาทั้งหมด          

ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระ            

ใหครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู รับสัญญาหรือไมก็ตาม                

ผูใหสัญญายอมชําระดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่คางชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้              

ทั้งหมดครบถวนโดยสิ้นเชิงดวย 

 

/ในการ... 
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 ในการแจงเรื่องใด ๆ แกผูใหสัญญาใหถือวาผูใหสัญญาไดรับทราบเรื่องนั้น ๆ แลว นับแต

วันที่หนังสือของผูรับสัญญาไปถึงผูใหสัญญาตามที่อยูที่ระบุในสัญญานี้ 

 6. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร       

ที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก  ปลดออก  หรือใหออก 

 (3) ผูใหสัญญาเจ็บปวย พิการ และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผล

อันสมควรที่ไมอาจรับเขารับราชการได 

 (4) ถาผูรับสัญญาไมจัดใหผูใหสัญญากลับเขารับราชการภายในกําหนด 2 ป                

นับแตวันที่ผูใหสัญญาไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้                

เปนอันเลิกกันโดยคูสัญญาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอกัน 

  7. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา    

ยอมใหผู รับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่ ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจาก                

ทางราชการได 

  8. เพื่อเปนหลกัประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให…………………….. 

 …………………………………………เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว   

และหากผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามทุกประการทันที 

ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ผูใหสัญญา

ตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน 2 เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตาย 

หรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตองค้ําประกันผูใหสัญญาตามสัญญาค้ําประกันเดิม             

จนครบอายุประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 

 

/สัญญา... 
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  สัญญาฉบับนี้ทํา ข้ึนสามฉบับมีขอความตรงกัน  เก็บรักษาไวที่กระทรวงการคลัง                
และสวนราชการเจาสังกัด รวมสองฉบับ เก็บไวที่ผูใหสัญญาหนึ่งฉบับ ผูใหสัญญาจึงไดลงลายมือช่ือใหไว      
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 

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

 

 ลงชื่อ............................................................ผูรับสัญญา 
       (…………………………………….) 

 

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

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

 
 

  ขาพเจา ……………………………………………. คูสมรสของ ………………………… 
 ………………………………..ยินยอมให ……………………………………………..ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

 ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม 
       (…………………………………….) 

 

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

 

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

 
หมายเหต ุ 1. สวนราชการเจาสังกัด ซึ่งมฐีานะเปนนิตบิุคคล 
 2. หัวหนาสวนราชการ 
 3. วินัยของขาราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
                               ที่ขาราชการผูนั้นสงักัดอยู 



หนงัสือสัญญาค้ําประกนั 

   เขียนที ่……………………………………… 

วันที่ …… เดือน …………………………… พ.ศ. ……. 

 

  ขาพเจา ………………………………………… อายุ  …… ป อาชีพ …………………… 

ตําแหนง ……………………………………สังกัด ………………………………… อยูบานเลขที่ ………….. 

ถนน …………………………แขวง/ตําบล ……………………………เขต/อําเภอ …………………….……. 

จังหวัด …………………………………. คูสมรสชื่อ ………………………………………………...……….. 

ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับ (1) ……………………………………………………………ดังมีขอความ 

ตอไปนี้ 

  1. ตามที่ (2) …………………………………………... ไดรับอนุมัติจากทางราชการใหไป

ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ณ ………………………………………………………… 

และไดทําสัญญาไวตอ(1)…………………………………………… ตามสัญญาเลขที่ ………………..……. 

ฉบับลงวันที่ …….. เดือน …………………………… พ.ศ. …..… นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความใน

สัญญาดังกลาวเปนอยางดีโดยตลอดแลว ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกัน (2) …………………..ตาม

สัญญาดังกลาวตอ (1) ……………………………กลาวคือถา (2) …………………………………. กระทํา

ผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้น  

ทั้งสิ้นทุกประการใหแก (1) …………………………… ทันที โดย (1)………………………  มิจําตอง

เรียกรองให (2) …………………………….. ชําระหนี้กอน และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป

จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 

  ในกรณีที่ (2) ……………………………… ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาปฏิบัติงานตอไปอีก 

ไมวา (1) ………………………………… จะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจา                

ตกลงรับเปนผูค้ําประกัน (2) ………………………………….. ตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาที่                

(2)  …………………………………………… ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาปฏิบัติงานตอนั้นดังกลาวดวย 

  2. ขาพเจายอมรับรูและยินยอมดวยในการที่ (1) ………..…………………………………                

ไดผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาหรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา       

ใหขาราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ใหแก (2) ……………………………...

ในทุกกรณี โดยไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจายินยอมรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 
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  3. ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้ 
  ที่ดิน 
  1. โฉนดเลขที่ …………………… เนื้อที่ ………….ไร ………….งาน ………….. ตารางวา 
อยูที่แขวง/ตําบล ……………………… เขต/อําเภอ………………………..จังหวดั ………………………… 
ราคาประมาณ ………………………. บาท  
  2. โฉนดเลขที่ …………………… เนื้อที่ ………….ไร ………….งาน ………….. ตารางวา 
อยูที่แขวง/ตําบล ……………………… เขต/อําเภอ………………………..จังหวดั ………………………… 
ราคาประมาณ ………………………. บาท  

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 

ขาพเจาสัญญาวา  จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพนัใด ๆ  ในทรัพยสินของขาพเจา  ตามที่ระบุไวขางตนตลอด
ระยะเวลาที่สัญญานี้ยงัมีผลบังคับอยู 

  4. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที ่(2) ………………………………. 
ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา 
  5. ปจจุบันขาพเจารับราชการในตําแหนง …………………………………………………… 
ระดับ ……… อัตราเงนิเดือน ………………………. บาท สังกัดกรม ……………………………………….. 
กระทรวง ………………………………… บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่ …………………………………… 
วันออกบัตร ……………………………….บัตรหมดอายุ …………………………………. 
 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความตามสญัญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมอืช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

ลงชื่อ   …………………………………….... ผูคํ้าประกัน 

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                 (…………….……..……………….) 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                    (……………………………………) 
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  ขาพเจา ………………………………………คูสมรสของ………………………………….. 
ยินยอมให …………………………………………………ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

 ลงชื่อ  …………………………………….... ผูใหความยินยอม 

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

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

หมายเหต ุ 1. สวนราชการเจาสังกัดซึง่มีฐานะเปนนติิบุคคล 

  2. ชื่อผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 
 

 

ตัวอยางการคํานวณเงิน 
 

ตารางแสดงการคํานวณจํานวนวนัลาศึกษา 
 

1.นางสาว ก. ลาศึกษาตัง้แต 1 มิถนุายน 2543    ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2545 คิดเปนเวลา 852 วนั ดังนี ้

  1 มิ.ย. 43 – 31 พ.ค. 45   (2ป x 365)  =    730 วัน 

   มิ.ย. 45       =      30 วัน 

ก.ค. 45       =       31  วัน 

ส.ค. 45       =      31  วัน 

ก.ย. 45       =      30 วัน 

          รวม    852 วัน 

    รับเงินเดือนเปนเงินจํานวน  245,320  บาท 

2.ระยะเวลาที่ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

        =   852 วัน 

  

3.ปฏิบัติราชการชดใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 คิดเปนเวลา 792 วัน 

  1 ต.ค. 45 – 30 ก.ย. 46    (1ปx365)  =  365  วัน 

  1 ต.ค. 46 – 30 ก.ย. 47    (1ปx366)  =  366 วัน 

ต.ค. 47       =     31  วัน 

พ.ย. 47       =     30  วัน 

          รวม  792 วัน 

  

4.คงเหลือเวลาปฏิบัติราชการชดใช (852 - 792)     =   60 วัน 

  

5.คิดเปนเงินที่ตองชดใช 17,276.06 บาท (245,320 x 60 ÷ 852) รวมกับเบี้ยปรับอีก 1 เทาตามสัญญา     

รวมเปนเงินที่ตองชดใชทั้งสิ้น 34,552.12 บาท (17,276.06 x 2) 

 

 



ตัวอยางแบบคํานวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏบิัติงาน ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

หนวยงาน                          ชื่อ นางสาว ก  

ไปเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2543 ถึงวันที ่30 กันยายน 2545 ชื่อทุน   

กลับเขาปฏบิัติราชการชดใชวันที ่1 ตุลาคม 2545 ออกจากราชการเมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2547  

สัญญาลงวันที่ 24 เมษายน 2543 

ศึกษา/ฝกอบรม/ปฏิบตัิการวจิัย ตั้งแต ป เดือน วัน เงินเดือน จํานวนเงนิที่รับไป 

1 มิ.ย. 43 - 30 ก.ย. 43   4   8,410 33,640 

1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 45   24   8,820 211,680 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(1) รวมเวลาทีไ่ปศึกษาและเงินที่รับไป 0 28 0   245,320.00 

(2) ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลา 1 เทา คิดเปน      852 หรือเทากับ 852 วัน 

 
 



 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช 

 

     ปฏิบัติราชการชดใชตั้งแตวันที ่... ป เดือน วัน หมายเหต ุ

1 ต.ค. 45 - 30 พ.ย. 47     792     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(3) รวมเวลาทีป่ฏิบัติราชการชดใช     792     

(4) นําเวลาทีจ่ะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (2)     852     

    มาหกัลดหยอนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชแลวตาม(3)     792     

(5) คงเหลือเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชอีก     60 เทากับ 60 วัน 

        

(6) คิดเปนเงนิที่ตองชดใชคนื = 448,627.74 * 589 ÷ 767     บาท 

  = 17,276.06                           บาท   

(7) เบี้ยปรับ 1 เทา ตามสัญญา = 17,276.06 x 2                     บาท  

(8) จํานวนเงนิที่จะตองชดใชคืนพรอมเบีย้ปรับ       

      ตามสัญญาเปนเงินทัง้สิ้น = 34,552.12                           บาท 

(9) สัญญามีเบี้ยปรับ ……………… ไมมีเบี้ยปรับ ………………       

        

หมายเหต ุ               จํานวนเงินที่จะตองชดใชคืนตาม (6) ไดแก    

จํานวนเงนิที่รับไปทั้งหมดตาม (1) x จํานวนวันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (5) 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทัง้หมดตาม (2) 
 



              หมายเหตุ     (1)   ปรับเงนิเดือนตั้งแต มิถนุายน 2516 ถึง 31 ธันวาคม 2516 และ 1 มกราคม 

                                           2517 ถึง 30 กันยายน 2517 และ 1 มกราคม 2525 และ 1 มกราคม 2532 

                                           และ 1 เมษายน 2533 และ 1 เมษายน 2535 และ 1 ตุลาคม 2537 

(2) ใหเงนิเพิม่คาครองชีพดังนี ้
1. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 7 ลงวนัที ่28 ตุลาคม 2520 

( ใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2520 – 30 กันยายน 2521 ) 

- เงินเดือนไมถงึเดือนละ 4,085 บาท ได พ.ช.ค. 200 บาท 

2. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ.          

2521 ( ฉบับที่ 1 )( ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2521 – 31 ธันวาคม 2522 ) 

- เงินเดือนต่ํากวาเดือนละ 4,960 บาท ได พ.ช.ค. 200 บาท 

3. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

2522 ( ฉบับที่ 2 ) (  ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2523 – 31 มีนาคม 2530 ) 

- เงินเดือนไมเกนิเดือนละ 4,800 บาท ได พ.ช.ค.เดือนละ 200 บาท 

- เงินเดือน + พ.ช.ค. ไมเกินเดือนละ 1,930 บาท ได พ.ช.ค. 270 บาท 

                               4.   พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิ่มคาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

  2530   (  ฉบับที่ 3 ) ( ใชบังคับต้ังแตวันที ่ 1 เมษายน 2530 – 30 กันยายน 2531 )  

- เงินเดือนต่ํากวาเดือนละ 1,325 บาท ได พ.ช.ค. 424 บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,325 บาท – ต่ํากวาเดือนละ 1,395 บาท ได พ.ช.ค.  

354 บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,395 บาท – ต่ํากวาเดือนละ 1,470 บาท ได พ.ช.ค. 284 

บาท 

- เงินเดือนตั้งแตเดือนละ 1,470 บาท – 1,730 บาท ได พ.ช.ค. 270 บาท 

- เงินเดือนสูงกวาเดือนละ 1,730 บาท – 4,800 บาทได พ.ช.ค. 200 บาท 

                               5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 

2531 ( ฉบับที ่4 ) ( ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2531 – 31 ธันวาคม 2531 ) 

- เงินเดือนไมถงึเดือนละ 1,780 บาท ได พ.ช.ค. 500 บาท 

- ตั้งแตเดือนละ  1,780 บาท – 2,625 บาท ได พ.ช.ค. 430 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 2,625 บาท – 4,685 บาท ได พ.ช.ค. 370 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 4,685 บาท – 10,855 บาท ได พ.ช.ค. 150 บาท 

- สูงกวาเดือนละ 10,855  บาท เปนตนไป ได พ.ช.ค. 100 บาท 

6. เลิกให พ.ช.ค. ตั้งแต 1 มกราคม 2532 

 



 (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) 
 
 

สัญญาเลขที่.............................. 
 

แบบหนงัสือรับสภาพหนี้ผอนชําระหนีก้รณีผิดสัญญารับทุน 
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

 
ทําที่.......................................... 

 
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ............... 

 
 ขาพเจา..............................................................อายุ........ป เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ 
..............................................(บัตรประจาํตัวขาราชการเลขที่......../...........) ออกใหโดย............................ 
เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ...........ปรากฏหลักฐานตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ อยูบานเลขที่........................หมูที่......................
ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................
อาชีพ....................ตําแหนง...........................สังกัด..................................สํานักงาน...........................
ตั้งอยูเลขที่..............ถนน..............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด...........................................โทรศัพท.........................................ขอทําหนังสือรับสภาพหนี้และ             
ขอผอนชําระหนี้ใหไวตอ...................................................................ดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดทําสัญญา...................................................ฉบับลงวันที่................             
ไวตอ....................................................และขาพเจาไดผิดสัญญา............................................ดังกลาว 
ซึ่งขาพเจาจะตองชดใชเงินคืนพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกลาวรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น.......................................บาท (......................................................................) และขาพเจายอมรบั
วาเปนหนี้ตามสัญญาดังกลาวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใชเงิน
ดังกลาวจํานวนเงินทั้งสิ้น.................................บาท (....................................................................)โดยขาพเจา
ไดชดใชเงินในวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แลวเปนจํานวน......................................บาท 
(...............................................................) พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้จํานวน.........................บาท 
(..............................................................) สวนเงินที่ยังคางชําระที่เหลืออีกจํานวน...........................บาท 
(...........................................................) ขอผอนชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด..........ป........... เดือน 
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของจํานวนเงินที่คางชําระนับแตวันทําหนังสือนี้จนถึง                
วันชําระหนี้ครบตามจํานวน 
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 ขอ 2. จํานวนเงินที่ขาพเจาจะตองรับผิดชดใชตามขอ 1 ขาพเจาขอผอนชําระหนี้ เปน              
รายเดือนในอัตราเดือนละ................................บาท (.........................................................) พรอมทั้ง
ชําระดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นในแตละงวดที่ชําระเงินตนดวย จนกวาจะครบจํานวนเงินที่ตองรับผิดชดใช                
และขาพเจารับรองวาจะไมเรียกรองเพื่อขอระงับ หรืองดเวนการชําระหนี้คร้ังนี้เปนอันขาด ทั้งนี้ จะเร่ิมผอน
ชําระภายในวันที่.............ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน..............................พ.ศ. .................... เปนตนไป 
 ขอ 3. ในกรณีที่การผอนชําระหนี้ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง ถากระทรวงการคลัง              
ไมอนุมัติใหขาพเจาผอนชําระเปนรายเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในขอ 2 ขาพเจายินยอมผอนชําระเงิน
ตามจํานวนที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดในการชําระหนี้เกินกวา............เดือนหรือไมสามารถสงเงนิชาํระหนีไ้ด
หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ดวยเหตุใดก็ตาม ขาพเจายินยอมใหทางราชการยกเลิก การขอผอนชําระหนี้              
ของขาพเจา และขาพเจายินยอมชดใชเงินคืนและเบี้ยปรับพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป                
ที่คางชําระทั้งหมดใหแก..............................(ชื่อสวนราชการ)...................ทันทีและหรือยินยอม
ให........................(ชื่อสวนราชการ)............................หักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ              
หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ สงใชหนี้ไดอีกดวย 
 ขอ 5. ในวันที่ทําหนังสือฉบับนี้ขาพเจาไดจัดให..................(ชื่อบุคคล).................ค้ําประกัน
การชําระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของขาพเจา ในกรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือเปนคนสาบสูญ             
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือสภาพฐานะความเปนผูค้ําประกันลดนอยลง หรือสวนราชการเจาสังกัด
พิจารณาใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ําประกัน  ขาพเจาจะดําเนินการเปลี่ยนผูค้ําประกันใหเปนที่พอใจ                
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตทราบเหตุ หรือไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรตอไป 
 ขอ 6. หากตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอยางอื่นในการสงเงินหรือในการบังคับชําระหนี้
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ขาพเจาจะยอมเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 
 หนังสือนี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือนี้ 
โดยตลอดแลว เห็นวาเปนการถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน ขาพเจายึดถือไว           
1 (หนึ่ง) ฉบับ ........................ชื่อสวนราชการ.....................................ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และเก็บไวที่
ผูจัดเก็บเงินรายไดแผนดินอีก 1 (หนึ่ง ) ฉบับ 

 

                         ลงชื่อ........................................ผูรับสภาพหนี ้

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

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

 



คํายินยอมของคูสมรส 

 

 ขาพเจา...........................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่................

ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง..................................

อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................................สัญชาติ................................           

คูสมรสของ................................................ไดทราบขอความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้

ของ..........................................................แลวยนิยอมให..............................................ทําสัญญานี้ได 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

ทําที่........................................ 

 

วันที่...............เดือน.................................พ.ศ................ 

 

 ขาพเจา..............................................(1)...................................................อายุ...........ป 

เลขประจําตัวประชาชนเลขที่...................................(บัตรประจําตัวขาราชการที่............../....................)

ออกใหเมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ............ณ.............................................ปรากฏหลักฐาน 

ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

อยูบานเลขที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน...........................ตาํบล/แขวง...........................

อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................โทรศัพท.............................

อาชีพ..................ตําแหนง.............................สังกัด............................สถานที่ทาํงาน.............................

ตั้งอยูเลขที.่..........ถนน.................................................ตําบล/แขวง.......................................................

อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท.................................           

คูสมรสชื่อ........................................................ขอทาํสญัญาค้ําประกนัใหไวแก........................................ 

(3).................................................ดังมีขอความตอไปนี ้

 1. ตามที่.........................(2).........................ไดทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้         

ไวตอ.....................(3)..............................เปนจํานวนเงิน...........................บาท (..............................)

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของจํานวนเงินที่คางชําระตามหนังสือฉบับลงวันที่............

เดือน................................พ.ศ.......................นั้น ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือดังกลาว                

โดยตลอดแลว จึงตกลงยินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะเปนผูค้ําประกัน.......................(2).............

ตามหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ดังกลาวเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตน ถา..................(2)............ไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวย

ประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้

ดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแก.....................(3)....................ทันทีโดย...................(3)........................

มิจําตองเรียกรองให........................(2)........................ชําระหนี้กอน และขาพเจายินยอมรับผิดตามสัญญา

นี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวนแลว 

 ขอ 2. ไมวาในกรณีใด ๆ ที่......................................(3).......................................ผอนเวลา

หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหนังสือดังกลาวใหแก 
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 .................(2)......................................โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจา

ไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข            

นั้นดวยทุกครั้งและขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ หรือผอนผัน             

การปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจายินยอมรับผิด               

ในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ขอ 3. ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคาเพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ................................................. 

(3)...........................................ดังนี้ 

 ที่ดิน 

 (1) โฉนดเลขที่........................................หนาสํารวจ.......................................................

ระวาง.............................................เนื้อที่.................ไร..............งาน.....................วา อยูที่ตําบล/แขวง 

...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................

ราคาประมาณ..................................................บาท (............................................................................) 

 (2) โฉนดเลขที่..........................................หนาสาํรวจ..........................................................

ระวาง...................................................นื้อที.่................ไร..............งาน.....................วา อยูที่ตาํบล/แขวง 

...........................................อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...................................................

ราคาประมาณ..................................................บาท (............................................................................) 

 (3)................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

 หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 ขอ 4. ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก.............................................(3)..............................................กอน 

 ขอ 5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่............................................. 

(2).............................. ตองรับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ 
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 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปน

สําคัญตอหนาพยาน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความยนิยอมของคูสมรส 

 

 ขาพเจา.............................................อยูบานเลขที่............หมูที.่.....ตรอก/ซอย.................

ถนน.................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................

จังหวัด..........................................สัญชาติ..........................คูสมรสของ..................(1).......................             

ผูค้ําประกันไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันของ..................................(1).....................................             

แลวยินยอมให............................(1)......................................ทําสัญญาค้ําประกนัฉบับนี้ได 

 

 

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

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

 

(ผูค้ําประกันจะตองเปนผูที่มีหลักทรัพยซึ่งมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามหนังสือรับสภาพหนี้

และขอผอนชําระหนี้หรือเปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 หรือเทียบเทาขึ้นไป) 

 

หมายเหตุ (1) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

 (2) ชื่อผูทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ 

 (3) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคลผูรับสัญญา 
 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 
 
 

       สัญญาเลขที…่………………………………. 

 
  สัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาการรับราชการ  
ชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  
 
        เขียนที่………………………………… 

       วันที่ ………..เดือน…………………พ.ศ. …… 

   สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนระหวาง(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………... 

เกิดเมื่อวันที่…………………….เดือน……………………………….…..พ.ศ. …………อายุ……….ป      

รับราชการเปนขาราชการระดับ………ข้ัน………..…….บาท   ตําแหนง…………………………………  

กรม………………………………...กระทรวง......................................................................................... 

อยูบานเลขที่………………ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง……………………………………………….อําเภอ/เขต……………………………………….. 

จังหวัด……………………………………….คูสมรสชื่อ…………………………………(ตอไปในสัญญานี้

จะเรียกวา “ผูใหสัญญา”)  ฝายหนึ่ง กับ………………………………………………………………………. 

โดย………………..………………..ตําแหนง………………………………………………(ตอไปในสัญญานี้ 

จะเรียกวา “ผูรับสัญญา”) อีกฝายหนึ่ง 

 

  คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันดังมีขอความตอไปนี้ 

  1.  ผูใหสัญญาไดปฏิบัติผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

ฉบับลงวันที่……………………….เดือน…………………………………………..พ.ศ…………………….. 

ที่ใหไวแก………………………………………………………. .(ตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาเดิม”) 

โดยขอลาออกจากราชการขณะที่ยังรับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาจึงตองรับผิดชดใช   

เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือ เงินอื่นใด  พรอมเบี้ยปรับแกทางราชการเปนจํานวนทัง้สิน้…………...……  บาท

(…………………..…………………….) และ/หรือเงินทุนพรอมเบี้ยปรับอีกจํานวน……………………. บาท

(...........................................)นั้น  บัดนี้ ผู ใหสัญญาได รับอนุญาตใหกลับเขารับราชการใหม 

ณ…………………….......…….และไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่กลบัเขารับราชการครั้งใหมเปนระยะเวลา

รับราชการชดใชทุนตามสัญญา…………………………………..…………………………………………

ฉบับลงวันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………. ที่ใหไวแก……………………………….

ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ แหงสัญญานี้แลว 
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2. (ก)  ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตอง 

รับราชการชดใชที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม 
(ข) ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของ

ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
3. (ก) ผูใหสัญญาไดชําระคาเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือน เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใด 

เปนจํานวน…………………………………………..บาท (…………………………………………………) 

ใหแกผูรับสัญญาในขณะทําสัญญาฉบับนี้แลว หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามที่

ระบุไวในสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวนที่ระบุไวในสัญญาขอ 1 (หักดวยจํานวนเงิน

คาเสียหายที่ไดชําระไวแลวดังกลาว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามสัญญาขอนี้ 

โดยใหคิดลดลงตามสวนของจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไปบางแลว 

 (ข) หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญา

จะตองรับผิดชดใชเงนิจํานวนที่ระบุไวในสญัญาขอ 1 และเบีย้ปรับอีกหนึ่งเทาของจาํนวนเงนิดังกลาว โดยใหคิด

ลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารบัราชการชดใชไปบางแลว 

4. หากผูใหสัญญาถูกฟองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ 

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ และตอมาไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา        

รับราชการชดใชทุนตามสัญญาดังกลาว แตคดียังไมถึงที่สุดและไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว 

ผูใหสัญญายินยอมชําระเงินคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งทางราชการไดใชจายไปแลวในการ

ดําเนินคดีคืนใหแกทางราชการทั้งหมด 

 
 

  (เชิงอรรถ ของขอ 2)   

  ขอความในขอ 2 (ก) และ (ข) นี้ใหเลือกใชกลาวคือขอ 2 (ก) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน

ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 20 และขอ 21   สําหรับขอ 2 (ข) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับ

การผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 22  

 

  (เชิงอรรถ ของขอ 3)   

  ขอความในขอ 3 (ก) และ (ข) นี้ใหเลือกใชกลาวคือขอ 3 (ก) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน

ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยตองชดใชเงินบางสวน   สําหรับขอ 3(ข) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยไมตองชดใชเงิน 
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5. ถาปรากฏวาในระหวางผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  

จนถึงวันที่ไดรับการผอนผันไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจากผูใหสัญญาหรือผูค้ําประกันหรือไดมี

บุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน ผูใหสัญญาจะ

ไมเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งสิ้นนั้นคืนจากทางราชการ 

6. ผูใหสัญญาตกลงใหถือวาพันธะตาง ๆ ของผูใหสัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช

บังคับอยูเทาที่มิไดขัดหรือแยงกับสัญญานี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้จนกวาผูใหสัญญาจะปฏิบัติ

ราชการชดใชครบถวนตามสัญญาฉบับนี้ 

7. เงินที่จะตองรับผิดชดใชในกรณีที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตาม

สัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก            

ผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดหรือชําระใหไมครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ         

ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญายอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิไดชําระอีกในอัตรารอยละ 7.5 ตอปดวย 

8. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
8.1  ตาย 

   8.2  ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญา

          ไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก ปลดออก หรือใหออก 

9. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะจะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาผูใหสัญญายินยอมให 
ผูรับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการได 

10. ในการทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให………………………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว และหากภายหลังผูรับสัญญาเห็นสมควร

ใหเปลี่ยนตัวผูค้ําประกัน ผูใหสัญญายินยอมปฏิบัติตามทันที 

   

  ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุการ             

ค้ําประกันตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน

………เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตายลงหรือตกเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตอง  

ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบกําหนดอายุการค้ําประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 
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  สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ              

โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญตอหนาพยาน  ผูรับสัญญาถือไว  1 ฉบับ             

และผูใหสัญญาถือไว 1 ฉบับ 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูใหสัญญา 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูรับสัญญา 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

  ขาพเจา…………………………………………คูสมรสของ……………………………….. 

ไดรับทราบขอความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแลว ยินยอมให………………………………………………. 

ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูยินยอม 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 
 

        ทําที่…………………………………… 

     วันที่ ………….เดือน……………………………..พ.ศ. ………... 

  ขาพเจา (3)………………………………………………………………..อายุ…………..ป 

อาชีพ……………………………….ตําแหนง…………………………………….สังกัด…………………… 

ตั้งบานเรือนอยูเลขที่…………..หมูที่ ………………………………………….ตรอก/ซอย………………… 

ถนน…………………………ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต……………………. 

จังหวัด……………………….คูสมรสชื่อ……………………………………..ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไว 

แก……………………………………..ดังมีขอความตอไปนี้คือ 

  ขอ 1.  ตามที่ (1) …………………………………………………………...ไดรับการผอนผัน 

ใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการครั้งใหมเปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาของขาราชการที่ไป

ศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ฉบับลงวันที่…………………………เดือน……………….พ.ศ…..……. 

(ไดทําสัญญาไวตอ (4)………………………………………....ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาเดิม”) 

ตามสัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยฉบับลงวันที่…………เดือน…………………….พ.ศ. …………………(ไดทําสัญญาไวตอ (2) 

…………………………………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “สัญญาผอนผัน”) นั้น ขาพเจาไดทราบ

และเข า ใจข อความในสัญญาดั งกล าวดี โดยตลอดแล ว  จึ งทํ าสัญญาค้ํ าประกันให ไว แก  (2) 

…………………………………….วาถา (1)………………………………..กระทําผิดสัญญาผอนผันไมวา

ขอหนึ่งขอใดหรือกระทําผิดพันธะของ (1)…………………………………ตามสัญญาเดิมในสวนที่ยังมี                

ผลใชบังคับอยูตามความในขอ 6 แหงสัญญาผอนผัน ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันทีร่ะบไุวใน

สัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแก (2)……………………….ทันที โดย (2)…………………………. 

มิจําตองเรียกรองให (1)……………………………… ชําระหนี้กอนและขาพเจาจะรับผิดตามสัญญานี้

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจายอมผูกพันตนรวมรับผิดกับ (1) …………………. ชําระหนี้

ใหแก (2) ……………………………………….ในฐานะลูกหนี้รวมกัน 

  ขอ 2 ในกรณีที่ (2)………………………………..ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระ

หนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแก (1)……………………………………………ไมวากรณีใด ๆ โดยจะไดแจงหรอื

มิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ

ชําระหนี้นั้นทุกครั้ง 
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  ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพย ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

อันทําใหทรัพยสินนั้นเสื่อมคา เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอ (2)…………………………….. 

ดังนี้ (5) 

  ที่ดิน ก. โฉนดเลขที่ ……………………………………………….หนาสํารวจ……………. 

ระวาง…………………………..เนื้อที่……………………..ไร…………………….งาน………………….วา 

อยูที่ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………….… 

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

 ข. โฉนดเลขที่ …………………………………………………. หนาสํารวจ…………………….. 

ระวาง…………………………..เนื้อที่……………………..ไร…………………….งาน………………….วา 

อยูที่ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต………………………จังหวัด…………….… 

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ  

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

  ขอ 4 ขาพเจาจะไมจําหนาย จาย โอน กอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูเวนแตจะไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือจาก(2)……………………………………………………………………………….. 

  ขอ 5 ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ (1)………………….. 

…………………….ยังตองรับผิดชอบตอ (2)……………………………...…..ตามสัญญาผอนผันฯ ดังกลาว 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพยาน 

      

      ลงชื่อ………………………………………. ผูค้ําประกัน 

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 
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คํายินยอมกรณีผูใหสัญญาค้ําประกันมีคูสมรส 

 

  ขาพเจา………………………………………คูสมรสของ  (3)…………………………… 

ผูค้ําประกัน ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันแลวยินยอมให (3)……………………………………… 

ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได 

 

      ลงชื่อ…………………………………. คูสมรสผูยินยอม 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

      ลงชื่อ………………………………………. ผูค้ําประกัน 

              (………………………………………) 

 

หมายเหตุ (1)   ชื่อผูทําสัญญาการลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(2) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคล ผูรับสัญญา 

(3) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

(4) ชื่อสวนราชการที่ผูทําสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(5) หลักทรัพยตามสัญญาค้ําประกันขอ 3 ใหสวนราชการตาม (2) แจงใหผูค้ําประกัน        

กรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา 
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