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ซึ่งต่อไปในสั ญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ สั ญญา”
อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติ การวิจัย
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ระดับ
สาขาวิชา
ณ ประเทศ
มีกาหนด
ปี นับตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่ า งประเทศ หลั ง จากครบก าหนดการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาตกลงที่ จ ะท าสั ญ ญากั บ ผู้ รั บ
สัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุ มระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่ างประเทศ แต่ ห ากไม่ไ ด้ มีก ารจั ด ทาสั ญญาขึ้น ใหม่ ไม่ ว่ าด้ ว ยเหตุใ ดก็ต าม ให้ ถื อว่ า สั ญ ญาฉบั บนี้ มี ผ ล
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย

/ข้อ 2 ในระหว่าง ....

-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สั ญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการ หรือคาสั่งทางราชการของ
ผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนระเบียบ
ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการให้ ข้ าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบัติ การวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และเกี่ยวกับ การจ่ายเงิ นเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ทั้งที่ ได้ออกใช้บั งคับ อยู่ แล้ วในวันทาสั ญญานี้ และที่จะออกใช้บังคั บต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ ถือว่ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
และจะตั้งใจศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บั ติการวิจัยด้ว ยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อ ให้ ส าเร็จการศึกษา ฝึ กอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญา
ไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญา
กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับ
ซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม
กระทรวง
หรือกระทรวง
ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่
ศึกษาหรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ การวิจัย
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบั ติราชการชดใช้ไม่ครบ ระยะเวลาตาม
สัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการ ชดใช้ครบกาหนดเวลาตาม
สัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
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-3ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จ
หรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา จะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการในกรม
กระทรวง
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญา
และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ให้ในการศึกษาฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่
จะต้ องปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ตามสั ญญาอื่นและยังปฏิ บัติ ราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสั ญญานั้น การปฏิบั ติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ ให้ สั ญญาผิ ดสั ญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ ให้ สัญญาไม่กลั บมา
ปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ก) หรือ
ทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้ แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของ
จานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1 (ข)
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ส าหรั บ ส่ ว นที่ เ ป็ น เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ให้ ช ดใช้ เ ป็ น เบี้ ย ปรั บรายเดื อ นตามจ านวนที่
กระทรวงการคลังและสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่
สานักงาน ก.พ. กาหนดสาหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
5.3 กรณีผู้ให้ สั ญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่า ของจานวนเงินเดือน และเงินที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2
หรือ ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับ
เข้าปฏิบัติราชการ
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-4ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระ
ภายในกาหนดระยะเวลาดั งกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้ว น ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม
ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับ
สัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลัง
พิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่าง ระยะเวลา 2 (สอง) ปี
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ ให้ สั ญญามีพันธะต้องช าระเงินให้ แก่ผู้ รับสั ญญาตามสั ญญานี้ ผู้ ให้ สั ญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ เพื่อ ชดใช้
เงินที่ผู้ ให้ สั ญญาต้องรั บผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 6
แล้วแต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าว ให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญา
จะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการ
เบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว

/ในกรณี…

-5ในกรณี ผู้ ค้ าประกั น ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค าสั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาดหรื อ
มีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มี
ผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิม ถึง
แก่ค วามตาย หรือ ถูก ศาลมีคาสั่ง พิทัก ษ์ท รัพ ย์เ ด็ด ขาดหรือ มีคาพิพ ากษาให้ล้ม ละลาย หรือ วัน ที่ผู้ใ ห้ สัญญา
ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไ ด้
เว้น แต่ผู ้รับ สัญ ญาตั้ง คณะกรรมการขึ้น ตรวจสอบแล้ว เห็น ว่า ผู้ใ ห้ส ัญ ญา เป็นผู้มีศักยภาพสู งยิ่งในการศึกษา
จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ

ผู้ให้สัญญา
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับสัญญา
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

-6ข้าพเจ้า

คู่สมรสของ
ทาสัญญาฉบับนี้ได้

ยินยอมให้
ลงชื่อ

ผู้ให้ความยินยอม
(

)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ

ผู้ให้สัญญา
(

)

