แบบ ศน. 2
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที่.................../..................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ..................................................................................... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................................เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ...................
ระหวางกรม........................................................................................กระทรวง...................................................................
โดย.............................................................................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ ผูรับสัญญา ” ฝายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว.....................................................ชื่อสกุล.................................................เกิดเมื่อวันที่...................
เดือน............................พ.ศ...............อายุ............ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือน...........................ระดับ..................
ขั้น.................บาท ตําแหนง.........................................สังกัด.......................................กอง................................................
กรม......................................................กระทรวง...........................................อยูบานเลขที่......................ซอย....................
ถนน......................................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ ผูใหสัญญา ” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจงตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ภาคปกติ ระดับ.................
........................
สาขาวิชา...........................................................ที่............................................................................มีกําหนด.....................
นับตั้งแตวันที่............เดือน................................พ.ศ...............จนถึงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ.............
ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติม ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษา
ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5 / ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 และกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ได
ออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา
และจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยความวิริยะ
อุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่นใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษาตามปกติได
ผูให
สัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา)วัน ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญา
ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย
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-2ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับสัญญา
กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญา
หรือทางราชการกําหนด
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2
หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา ผูให
สัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ
ผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานใน
หนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูใหสัญญา
ทันที
3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม......................................................กระทรวง.......................................
........
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
3.
3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติม และยังปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลา
ตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการ โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ
ราชการตามสัญญานี้ดวย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1,
3.2 และ 3.3 ผูใหสัญญา
ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตาม
ขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม...........................................กระทรวง...................................
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ
ไมวาดวย
เหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษา และเงินชวยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจายใหผูให
สัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทา
ของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว เวนแตผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบานในสาขาจักษุ
วิทยา โสต นาสิกลาริงซวิทยา และตจวิทยา ใหชดใชเปน 3 เทาของเงินเดือน คาจาง และเงินพิเศษอื่น ๆ ที่ไดรับทั้งหมด

ระหวางศึกษาหรือฝกอบรม บวกกับดอกเบี้ยรอยละ 15 ของเงินเดือนที่ไดรับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่จะตองชดใชทุน
ตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรดวย
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4 เงินที่จะ
ชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอน จะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ
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-3ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจนครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ
7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดระยะ
เวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุราชการ หรือในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือลาออก เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไป
ทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา..............(..............) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูให
สัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5
วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวา มีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา
ปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจาก
ราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับ
สัญญาขอ 5
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้
ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญา
หักเงินบําเหน็จบํานาญ และ / หรือเงินอื่นใด ที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญา
ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให .......................................................................ทําสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว

ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย
หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญา
ค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 ( สามสิบ ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน
แลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา
ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
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-4หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 ( สอง ) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ..............................................ผูใหสัญญา
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................ผูรับสัญญา
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(..............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(..............................................)
ขาพเจา..................................................................คูสมรสหรือผูปกครองของ.....................................................
ยินยอมให.......................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ...............................................ผูใหความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(.............................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/ คูสมรสตาย/หยา)

ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ...............................................ผูใหสัญญา
(..............................................)
หมายเหตุ (1) ผูรับสัญญา หมายถึง กรม
โดยอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม
(2) ใหผูทําสัญญาค้ําประกันลง
ลายมือชื่อเปนพยานในสัญญาดวย
(3) ใหผูใหสัญญาลงชื่อกํากับไวในสัญญาทุกหนา
(4) ถาผูใหสัญญาเปนผูมีคูสมรส
ตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมในสัญญาดวย
ลงชื่อ..............................................ผูใหสัญญา

แบบ ศน. 3
สัญญาค้ําประกัน
ทําที่.............

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

ตามที่................................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ผูใหสัญญา ”
ไดรับอนุญาตจาก......................................................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ ผูรับสัญญา ”
ใหไปศึกษาเพิ่มเติม/ฝกอบรมที่..............................................................................ตามสัญญาเลขที่................/..................
ลงวันที่............................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ สัญญาอนุญาต ” นั้น
ขาพเจา.....................................................ผูค้ําประกัน.....................................................อายุ..............ป
อาชีพ.............................................ตําแหนง............................................................สังกัด..................................................
อยูบานเลขที่........................................ซอย...................................................ถนน.............................................................

ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
คูสมรสชื่อ................................................................. เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน ...........................................ซึ่งตอไป
ในสัญญานี้เรียกวา “ ผูค้ําประกัน ” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ ๑ ผูค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญา
ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินที่ผูให
สัญญาตองรับผิด ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้น ใหแกผูรับสัญญาทันที ที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
จากผูรับสัญญา และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชําระหนี้ พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย(ถาหากมี)
ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจาก
ผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ตอดวยทุน หรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผูรับสัญญาไดแจงใหผูค้ําประกันทราบแลว ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกัน
ผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย
ขอ
๒ ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแกผูให
สัญญา โดยไดแจงใหผูค้ําประกันทราบและผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ
ชําระหนี้นั้น ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุ
ปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้
พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย ( ถามี ) ครบเต็มจํานวน
๒ /ขอ ๓ ...
ลงชื่อ.........................................ผูค้ําประกัน

-๒ขอ
๓ ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน ไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ผูใหสัญญายังตอง
รับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นส
องฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

(................................

ลงชื่อ.................................................ผูให
 สัญญา
...............)
ลงชื่อ...............................................คูสมรสผูใหความยินยอม
(..............................................)

(.................................
(.............................

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ.................................................ผูค้ําประกัน
(..............................................)

หมายเหตุ (1) ใหผูไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรมลงชื่อเปนพยานในสัญญาค้ําประกันดวย
(2) ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดาหรือมารดาของผูที่จะไปศึกษาหรือฝกอบรม ในกรณีที่ไมมีบิดาหรือ
มารดาเปนผูค้ําประกัน ก็ใหพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันเปนผูค้ําประกัน ทั้งนี้ ผูค้ําประกันไมตองแสดง
หลักทรัพยประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน ถาไมมีบุคคลดังกลาวจะใหบุคคลอื่นเปนผูค้ําประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ได
เวนแตไมสามารถแสดงหลักทรัพยไดใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได แทนการแสดงหลักทรัพย
ไดในกรณีที่ไมมีบุคคลดังกลาวขางตน ใหกรมเจาสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณา
ตรวจสอบปรากฏวาผูที่ไปศึกษาหรือฝกอบรมไมมีบิดา มารดา พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันจริง ใหทําสัญญา
โดยไมตองมีผูค้ําประกันได
(3) ใหแนบภาพถายบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันพรอมสัญญานี้
(4) ใหผูค้ําประกันลงชื่อกํากับไวในสัญญาค้ําประกันทุกหนา
(5) ถาผูค้ําประกันเปนผูที่มีคูสมรส ตองใหคูสมรสลงชื่อเปนพยานหลักฐานในสัญญาค้ําประกันดวย

