
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

         เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกศึกษา
เขต 9  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                           
                                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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การปฏิบัติงานสารบรรณ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1  เพื่อให้การ รับ –ส่ง หนังสือราชการ ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง  สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.2 เพ่ือให้มีการจัดเก็บหนังสือราชการ อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

2. ขอบเขตของงาน 
  2.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  2.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ค าจ ากัดความ  
  งานระบบสารบรรณ คือ งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ 
  4.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนา ก ากับดูแลการรับ – ส่ง หนังสือ
ด้วยระบบ My Office กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
   1) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ My Office 
  2) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
  3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
  4) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
  5) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 
 4.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซต์ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และควบคุม

การส่งหนังสือราชการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการ 

- รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบ 

- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางระบบ 

My Office กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา/ควบคุมการส่งหนังสือ

ราชการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ออกแบบและพัฒนา

ระบบงานฯ 

- รับงานจากกลุ่มอ านวยการ  

- ลงทะเบียน/ลงทะเบียนรับทางระบบ My Office 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัต ิ

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการ/

เอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง / ผู้อ านาจลงนาม 

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ 

การรับ-ส่งหนังสือ 
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6  แบบฟอร์มทีใช้ 
      -  แบบฟอร์มตามระเบียบงานสารบรรณ  และแบบฟอร์มตามระเบียบงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  7.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562  
   7.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
   7.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
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การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษละวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

1. วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรฐาน 80 บัญญัติให้มี             
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษในมาตรฐานะ
ว่า ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางกรศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2. หลักเกณฑ์ 
  1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับ
การประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  1.2 ผลการพัฒนาให้น าไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้ ภายใน 3 ปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา 

3. วิธีการ 
  2.1 ให้ส่วนราชการ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอื่น จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และคู่มือการพัฒนา 
  2.2 ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ในเขตพ้ืนที่ให้ทราบทั่วกัน 
 2. เปิดรับค าขอเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ พร้อมส ารวจความประสงค์ในการเข้ารับการพัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดเว้นแต่
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ให้เข้ารับการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ค าขอตามแบบฟอร์มดังแนบ) 
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 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรที่ขอรับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 
 4. รวบรวมรายชื่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติจัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีระบุ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือนมีนาคม 2555 เป็นต้น
ไป โดยในรอบเดือนส่งเพียงครั้งเดียว กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมิได้รับการพัฒนาในเดือน
นั้นๆ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวมจัดส่งในเดือนต่อไป โดยมิต้องให้ยื่นค าขอใหม่ เว้นแต่
ข้าราชการครูและบุคลากรมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหม่ 
  5. ติดตาม ตรวจสอบบุคลากรในสังกัดในการเข้ารับการพัฒนาหากพบว่าผู้ใดยังมิได้รับการพัฒนาหลังจาก 
ยื่นค าขอเกิน 5 เดือนให้เร่งประสานสถาบันอุดมศึกษาและ สพค. สพฐ. เพ่ือให้ผู้นั้นได้เข้ารับการพัฒนาภายใน           
6 เดือน  
 6. หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาแต่ละครั้งให้เร่งขอข้อมูลผลการพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษาและรายงาน             
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะต่อไป 
 7. เสนอรายงานผลการพัฒนาหลังจากการด าเนินงานพัฒนาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานทุกครั้ง 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชาสมัพันธ์ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน 

เขตพื้นท่ีให้ทราบท่ัวกัน 

เปิดรับค าขอเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและ
บุคลากรที่มคีุณสมบตัิตามมาตรฐานต าแหน่งและ

มาตรฐานวิทยาฐานะ 

ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนา 

ตรวจสอบคุณสมบัติทีย่ื่นขอรับการพัฒนา 

รวบรวมรายชื่อแจ้งหน่วยด าเนินการพัฒนา 

ติดตาม ตรวจสอบ 

รายงานผลการพัฒนา  
ต่อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 6.1 แบบค าร้อง 
 6.2 แบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 7.1 หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ  
 7.2 หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/215 ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 7.3 หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/324 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  7.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/814 ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบตัิงานวิจัย ภายในประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น 
  1.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 เพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 

2. ขอบเขตของงาน 
 การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 81 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคั บบัญชา 
โดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
ขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาต ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับ
มาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย 
 2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
   1) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
   2) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
 2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลาราชการ 
  1) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา 
  2) การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
 2.3 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
 2.4 การฝึกอบรมภายในประเทศ 
 2.5 การค านวณเงินและเรียกชดใช้ทุน กรณีผิดสัญญา 
 2.6 การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
   - 
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4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา 
  ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง 
  4.1.1 ขั้นตอนการด าเนินการการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอ
โควตา ประเภท ก เพ่ิม และด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
   3) แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกไปด าเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบ 
   4) จัดท าค าสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และจัดท า
สัญญาและสัญญาค้ าประกัน 
   5) จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถานบันการศึกษา 
   6) แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
   7) รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกภาคการศึกษา 
  4.1.2 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
   1) การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
  (1) รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
ประเภท ข  
 (2) ตรวจสอบเอกสาร 
 (3) อนุญาตไปสมัครสอบ 
 (4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
                                       (เม่ือผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว) 
      - ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ก าหนด 2 ปี 
     - ระดับปริญญาเอก ก าหนด 4 ปี 
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 (5) จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ าประกัน 
 (6) จัดท าค าสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจตามล าดับชั้น 
 (7) จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
 (8) รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 2) การขยายเวลาศึกษาต่อ 
  (1) รับค าขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด
สัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  (2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 
   - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 
ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
  (3) จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน 
  (4) จัดท าค าสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต 
  (5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
   (6) รายงานจ านวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
  3) การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   (1) รับค าร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  (2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา แบบค าร้องขอกลับ) 
   (3) เสนอค าสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
  (4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
  (5) รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) การท าสัญญา 
   (1) จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
   - การจัดท าสัญญา 
   จัดท าสัญญา จ านวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. 1 ชุดและผู้ให้สัญญา 1 ชุด) 
ทั้งนี้ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท 
(ฉบับจริง)  
    - เอกสารของผู้จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อและผู้ค้ าประกัน 
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   ก. บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
   ง. หนังสือยินยอมให้ท าสัญญา หรือค้ าประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ท าสัญญา หรือ
ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส) 
   จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รปู (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น) 
   ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการฯ 
   - ผู้ท าสัญญาและผู้ค้ าประกันต้องน าบุคคลต่อไปนี้ มาในวันท าสัญญาด้วย 
   ก. คู่สมรสของผู้ท าสัญญา (ถ้ามี) 
   ข. ผู้ค้ าประกัน จ านวน 1 คน 
   ค. คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 
    - การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้ า
ประกัน 10 บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆ ละ 1 บาท การจัดท าส าเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษา จ านวน 2 ชุด และ 
สพท./สพฐ. จ านวน 1 ชุด) 
  (2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ าประกัน 
  (3) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ 
  4.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลา 
  4.2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   1) รับค าขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ ขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
    2) เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้น าหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อ
ผู้มีอ านาจอนุญาต 
   3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     (1) มีอายุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุ
เกิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุญาต พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะราย 
     (2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
   4) จัดท าสัญญาศึกษาและสัญญาค้ าประกัน คนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ         
ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ) 
   5) จัดท าค าสั่งให้ไปศึกษา 
   6) จัดท าหนังสือส่งตัวไปศึกษา 
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   7) เมื่อผู้ไปศึกษาส าเร็จการศึกษา ให้จัดท าค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
   8) รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1) รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
    2) ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
   3) เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ 
   4) แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
 4.3 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อ ภาคฤดูร้อน 
  4.3.1 การลาศึกษาต่อ 
   1) รับค าขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
   2) ตรวจสอบเอกสาร 
   3) จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกัน (ด าเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ) 
   4) เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน 
   5) จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
   6) แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา 
   7) รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   1) ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบค าร้องขอกลับฯ 
   2) ตรวจสอบเอกสาร 
     (1) แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
     (2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับ โดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 
     (3) เอกสารที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา 
   3) จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
   4) รายงานจ านวนผู้ลาศึกษา ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  4.4 การฝึกอบรมภายในประเทศ 
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1) ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์) 
   2) การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดท าสัญญา 
  3) จัดท าสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานใหม่ทราบ) 
  4) จัดท าค าสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศและกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  5) รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.5 การค านวณเงินและเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา 
  ขัน้ตอนการด าเนินการ 
  กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยการในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  1) ค านวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และตามประกาศ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) แจ้งเรียกช าระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกัน โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
  3) หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน ยินยอมชดใช้  ให้รับชดใช้แล้วรายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4) หากขอผ่อนช าระ ให้ผู้มีอ านาจ (ผู้รับมอบอ านาจ) พิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
  5) หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้ าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด
รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด่วน อย่าให้ขาดอายุความ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 6.1 แบบค าร้อง 
 6.2 แบบขออนุญาต 
 6.3 สัญญาอนุญาต 

 

 

 

 

ผู้ประสงค์ยื่นค าขอ
ต่อหน่วยการศึกษา 

เสนอผู้บังคับบญัชา
อนุญาต/มีค าสั่ง  
ให้ลาศึกษาต่อ 

 

รายงาน สพท. 

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา 

รายงานกลับเข้ารับราชการเมื่อจบการศึกษา 

ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้าปฏบิัติหน้าท่ี 
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7. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 7.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559 
  7.2  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04216/ว3615 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง มอบอ านาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 
  7.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า              
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ 
พ.ศ. 2547 
  7.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา พ.ศ. 2552 
 7.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 
  7.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559  
  7.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอ
อนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
  7.8 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 307/2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง 
การมอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนช าระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 7.9 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน
การจัดท าสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 7.10 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547 
เรื่อง การลงนามรับสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 7.11 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 1070/2557 สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง การมอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพัน
กับงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------ 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ เสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้๑

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เปนตนไป๒

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖ 
   ๓.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
   ๓.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน เวนแตกรณีที่กลาวในขอ ๕ 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกสวนราชการ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ไดกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

                                                           
๑

 ความวรรคนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ความวา  

“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเปนการสอดคลอง
กับการบริหารราชการแนวทางใหมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณใหเปนการดําเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติ
ราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้” 
๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๙๙ ง  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘) 

 หนา ๑ 
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 ขอ ๕๓ ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวย
การรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 
 “งานสารบรรณ”  หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 
 “หนังสือ”  หมายความวา หนังสือราชการ 
 “อิเล็กทรอนิกส”๔  หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการทาง
แมเหล็ก หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชตางๆ เชนวานั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”๕  หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผาน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “สวนราชการ”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินหรือในตางประเทศ และ
ใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบัติงานในเรื่อง
ใดๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
 ขอ ๗ คําอธิบายซึ่งกําหนดไวทายระเบียบ ใหถือวาเปนสวนประกอบที่ใชงานสารบรรณและให
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ขอ ๘ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทําคําอธิบาย กับใหมี
หนาที่ดําเนินการฝกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
 การตีความ การวินิจฉัยปญหา และการแกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคําอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

                                                           
๓ ขอ ๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 
๔ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕ บทนิยามนี้เพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 หนา ๒ 
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หมวด ๑ 
ชนิดของหนังสือ 

------------------ 
 ขอ ๙๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
   ๙.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
   ๙.๒ หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
   ๙.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ 
   ๙.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
   ๙.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
   ๙.๖ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ขอ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
   ๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
   ๑๐.๒ หนังสือภายใน 
   ๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
   ๑๐.๔ หนังสือส่ังการ 
   ๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ 
   ๑๐.๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

สวนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 
------------------ 

 ขอ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก ใหจัดทําตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
๖ ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

ใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๓ 
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   ๑๑.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๑.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือ
คณะกรรมการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น และโดยปกติใหลงที่ตั้งไวดวย 
   ๑๑.๓ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๑.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๑.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๑.๖ อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือท่ีสวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ตาม โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ปพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
    การอางถึง ใหอางถึงหนังสือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเร่ือง
อ่ืนที่เปนสาระสําคัญตองนํามาพิจารณา จึงอางถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะใหทราบ
ดวย 
   ๑๑.๗ ส่ิงที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงดวยวาสงไปโดยทางใด 
   ๑๑.๘ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการใหแยกเปนขอๆ 
   ๑๑.๙ คําลงทาย ใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ 
   ๑๑.๑๐ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือเจาของหนังสือ และใหพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือ
ไวใตลายมือช่ือ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวก ๓ 
   ๑๑.๑๑ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ 
   ๑๑.๑๒ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับการะทรวงหรือทบวง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
ทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง
เพียงระดับกองหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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   ๑๑.๑๓ โทร.  ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่
ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ไวดวย 
   ๑๑.๑๔ สําเนาสง (ถามี) ในกรณีที่ผูสงจัดทําสําเนาสงไปใหสวนราชการหรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงคจะใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาสงไปใหผูใดแลว ใหพิมพช่ือเต็มหรือช่ือยอของสวน
ราชการหรือช่ือบุคคลที่สงสําเนาไปให เพื่อใหเปนที่เขาใจระหวางผูสงและผูรับ ถาหากมีรายช่ือท่ีสงมากให
พิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย 

 
สวนที่ ๒ 

หนังสือภายใน 
------------------ 

 ขอ ๑๒ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ และใหจัดทําตาม
แบบที่ ๒ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๒.๑ สวนราชการ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ 
โดยมีรายละเอียดพอสมควร โดยปกติถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับต่ํากวากรมลงมา ใหลง
ช่ือสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับกอง หรือสวนราชการเจาของเรื่องพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี) 
   ๑๒.๒ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง สําหรับหนังสือของคณะกรรมการใหกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ
เพิ่มขึ้นไดตามความจําเปน 
   ๑๒.๓ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
   ๑๒.๔ เร่ือง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เปน
หนังสือตอเนื่องโดยปกติใหลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
   ๑๒.๕ คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามตารางการใชคําขึ้นตน 
สรรพนาม และคําลงทาย ที่กําหนดไวในภาคผนวก ๒ แลวลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ 
   ๑๒.๖ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงค
หลายประการ ใหแยกเปนขอๆ ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือท่ีเคยมีติดตอกันหรือมีส่ิงที่สงมาดวย ใหระบุ
ไวในขอนี้ 
   ๑๒.๗ ลงชื่อและตําแหนง ใหปฏิบัติตามขอ ๑๑.๑๐ และขอ ๑๑.๑๑ โดยอนุโลม 
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 ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงคจะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตาม
ความเหมาะสมก็ใหกระทําได 
 

สวนที่ ๓ 
หนังสือประทบัตรา 

------------------ 
 ขอ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา 
 หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   ๑๓.๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
   ๑๓.๒ การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
   ๑๓.๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
   ๑๓.๔ การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
   ๑๓.๕ การเตือนเรื่องที่คาง 
   ๑๓.๖ เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใช
หนังสือประทับตรา 
 ขอ ๑๔ หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๓ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๔.๑ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ๑ ทับเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๑๔.๒ ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
   ๑๔.๓ ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย 
   ๑๔.๔ ช่ือสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก 
   ๑๔.๕ ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการตามขอ ๗๒ ดวยหมึกแดง 
และใหผูรับผิดชอบลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
   ๑๔.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกหนังสือ 
   ๑๔.๗ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
หนังสือ 
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   ๑๔.๘ โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี) ดวย ในกรณีที่ไมมีโทรศัพท ใหลงที่ตั้งของสวนราชการเจาของเรื่องโดยให
ลงตําบลที่อยูตามความจําเปน และแขวงไปรษณีย (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
หนังสือส่ังการ 
------------------ 

 ขอ ๑๕ หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 
 ขอ ๑๖ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใช
กระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๖.๑ คําส่ัง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๒ ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกคําส่ัง 
   ๑๖.๔ ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่ง และอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย 
และจึงลงขอความที่ส่ัง และวันใชบังคับ 
   ๑๖.๕ ส่ัง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกคําส่ัง  
   ๑๖.๖ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกคําส่ัง และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๖.๗ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําส่ัง 
 ขอ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่ ๕ ทาย
ระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๑๗.๑ ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๒ วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
   ๑๗.๓ ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไปตามลําดับ 
   ๑๗.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
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   ๑๗.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกระเบียบและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ (ถามี) 
   ๑๗.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบียบเปนขอๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบ ขอ 
๒ เปนวันใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทาย เปนขอผูรักษาการ ระเบียบใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๗.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   ๑๗.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกระเบียบ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๑๗.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
 ขอ ๑๘ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียด ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๒ วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ 
   ๑๘.๓ ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับที่กลาวถึงเปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับที่
เทาใด แตถาเปนขอบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ๆไปตามลําดับ 
   ๑๘.๔ พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๕ ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับและ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
   ๑๘.๖ ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยให ขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ 
เปนวันที่ใชบังคับกําหนดวาใหใชบังคับตั้งแตเมื่อใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ขอบังคับใดถามีมาก
ขอหรือหลายเรื่องจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
   ๑๘.๗ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
   ๑๘.๘ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกขอบังคับ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไว
ใตลายมือช่ือ 
   ๑๘.๙ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 
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สวนที่ ๕ 
หนังสือประชาสัมพันธ 

------------------ 
 ขอ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ 
 หนังสือประชาสัมพันธมี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ขอ ๒๐ ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๐.๑ ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๒ เร่ืองใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
   ๒๐.๓ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
   ๒๐.๔ ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
   ๒๐.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือผูออกประกาศ และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใต
ลายมือช่ือ 
   ๒๐.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 
 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศ เปน แจงความ 
 ขอ ๒๑ แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบขัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบ
ที่ ๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๑.๑ แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน 
ใหลงฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๑.๔ ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
   ๒๑.๕ สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
   ๒๑.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกแถลงการณ 
 ขอ ๒๒ ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ใหจัดทําตามแบบที่ ๙ 
ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๒.๑ ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
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   ๒๒.๒ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
   ๒๒.๓ ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ตอเนื่องกัน ใหลง
ฉบับที่เรียงตามลําดับไวดวย 
   ๒๒.๔ ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว 
   ๒๒.๕ สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
   ๒๒.๖ วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกขาว 
 

สวนที่ ๖ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

------------------ 
 ขอ ๒๓ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 ขอ ๒๔ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคลนิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพราะเจาะจง ใชกระดาษ
ตราครุฑ และใหจัดทําตามแบบที่ ๑๐ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๔.๑ เลขที่ ใหลงที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลขที่ ๑ เรียงเปนลําดับไป
จนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบ
หนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด 
   ๒๔.๒ สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อของสวนราชการซึ่งเปนเจาของหนังสือนั้น 
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได 
   ๒๔.๓ ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ช่ือบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเปนบุคคลใหพิมพช่ือเต็ม โดยมีคํานําหนา
นาม ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนาที่ และสังกัดหนวยงานที่ผูนั้นทํางานอยูอยางชัดแจง แลวจึงลงขอความที่
รับรอง 
   ๒๔.๔ ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเต็มของเดือน และตัวเลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 
   ๒๔.๕ ลงชื่อ ใหลงลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
และพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือ 
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   ๒๔.๖ ตําแหนง ใหลงตําแหนง ของผูลงลายมือช่ือในหนังสือ 
   ๒๔.๗ รูปถายและลายมือช่ือผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่
ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และ
ใหผูนั้นลงลายมือช่ือไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพช่ือเต็มของเจาของลายมือช่ือไวใตลายมือช่ือดวย 
 ขอ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๑ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๒๕.๑ รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือช่ือการประชุมนั้น 
   ๒๕.๒ คร้ังที่ ใหลงครั้งที่ประชุม 
   ๒๕.๓ เมื่อ ใหลงวันเดือนปที่ประชุม 
   ๒๕.๔ ณ ใหลงสถานที่ที่ประชุม 
   ๒๕.๕ ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุมในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใดหรือตําแหนง
ใด 
   ๒๕.๖ ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 
   ๒๕.๗ ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่
ประชุมซ่ึงไดเขารวมประชุม (ถามี) 
   ๒๕.๘ เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
   ๒๕.๙ ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลําดับ 
   ๒๕.๑๐ เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
   ๒๕.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 ขอ ๒๖ บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันใน
การปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 
   ๒๖.๑ ช่ือตําแหนงที่บันทึกถึง โดยใชคําขึ้นตนตามที่กําหนดไวภาคผนวก ๒ 
   ๒๖.๒ สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ให
ระบุไวดวย 
   ๒๖.๓ ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีที่ไมใช
กระดาษบันทึกขอความ ใหลงวันเดือนปที่บันทึกไวดวย 

 หนา ๑๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การบันทึกตอเนื่อง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน ใจความบันทึก และลงชื่อเชนเดียวกับที่ได
กลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใตลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงชื่อและ
วัน เดือน ป กํากับเทานั้น 
 ขอ ๒๗๗ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซ่ึงรวมถึงภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และส่ือกลางบันทึก
ขอมูลดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน
และสอบสวน และคํารอง เปนตน 
 ส่ือกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง ส่ือใดๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณ
ทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงค เปนตน 
 

สวนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๒๘ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
   ๒๘.๑ ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒ ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
   ๒๘.๓ ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได 
 ใหระบุช้ันความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท ใหเห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ตามที่กําหนดไวในแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ และแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ โดยให
ระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน สําหรับหนังสือตามขอ ๒๘.๑ ขอ ๒๘.๒ และขอ ๒๘.๓ แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายในแลวลงวัน 
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับ กับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซ่ึงระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด 

                                                           
๗

 ขอ ๒๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๒๙๘ การติดตอราชการนอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ
ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได 
 ในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและ
ใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการผูสงไมตองจัดสง
หนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสารยืนยันตามไป
ทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุส่ือสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่จะเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือ ใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 การสงขอความทางเครื่องมือส่ือสารซึ่งไมมีหลักฐานปรากฏชัดแจง เชน ทางโทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๓๐ หนังสือที่จัดทําขึ้นโดยปกติใหมีสําเนาคูฉบับเก็บไวที่ตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บ
ไวที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคูฉบับใหผูลงชื่อลงลายมือช่ือหรือลายมือช่ือยอ และใหผูราง ผูพิมพ และผูตรวจลงลายมือช่ือ
หรือลายมือช่ือยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือ 
 ขอ ๓๑ หนังสือที่เจาของหนังสือเห็นวามีสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของควรไดรับทราบดวย โดยปกติ
ใหสงสําเนาไปใหทราบโดยทําเปนหนังสือประทับตรา 
 สําเนาหนังสือนี้ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป 
ซ่ึงเปนเจาของเรื่องลงลายมือช่ือรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหนงที่ขอบลางของหนังสือ 
 ขอ ๓๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซ่ึงกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เร่ิมตั้งแตเลข ๑ 
เรียงเปนลําดับไปจนถึงส้ินปปฏิทิน หรือใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยาง
ใด 
 เมื่อผูรับไดรับหนังสือเวียนแลวเห็นวาเรื่องนั้นจะตองใหหนวยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใน
ระดับตางๆ ไดรับทราบดวย ก็ใหมีหนาที่จัดทําสําเนาหรือจัดสงใหหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้นโดยเร็ว 
 ขอ ๓๓ สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือตามภาคผนวก ๒ 
 ขอ ๓๔ หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ 

                                                           
๘

 ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๓ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 หนังสือที่เปนภาษาอังกฤษ ใหทําตามแบบที่กําหนดไวในภาคผนวก ๔ 
 สําหรับหนังสือที่เปนภาษาอื่นๆ ซ่ึงมิใชภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามประเพณีนิยม 
 

หมวด ๒ 
การรับและสงหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การรับหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๓๕๙ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณ
กลางปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 การรับหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูรับผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ขอ ๓๖ จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปด
ซองตรวจเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป 
 ขอ ๓๗ ประทับตรารับหนังสือตามแบบที่ ๑๒ ทายระเบียบ ที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๓๗.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน 
   ๓๗.๒ วันที่ ใหลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๓๗.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ 
 ขอ ๓๘ ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
   ๓๘.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
   ๓๘.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป
ตลอดปปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
   ๓๘.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 

                                                           
๙

 ขอ ๓๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๔ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๓๘.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓๘.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓๘.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๓๘.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
   ๓๗.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๓๙ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการโดยใหลงชื่อ
หนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชอง การปฏิบัติ ถามีช่ือบุคคลหรือตําแหนงที่เกี่ยวของกับการรับหนังสือ ใหลง
ช่ือหรือตําแหนงไวดวย 
 การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวไปใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะสง
โดยใชสมุดสงหนังสือตามขอ ๔๘ หรือใหผูรับหนังสือลงชื่อและวันเดือนปที่รับหนังสือไวเปนหลักฐานใน
ทะเบียนรับหนังสือก็ได 
 การดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวน
ราชการกําหนด 
 ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเองจนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลว ให
ลงทะเบียนวาไดสงออกไปโดยหนังสือที่เทาใด วันเดือนปใด 
 ขอ ๔๐ การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับไดรับหนังสือจากหนวยงานสาร
บรรณกลางแลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
การสงหนังสือ 
------------------ 

 ขอ ๔๑๑๐ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัตติามที่กําหนดไวในสวนนี ้
 การสงหนังสือที่มีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ให
ผูใชงานหรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๐

 ขอ ๔๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๕ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๔๒ ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน 
แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก 
 ขอ ๔๓ เมื่อเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๔๓.๑ ลงทะเบียนหนังสือในทะเบียนหนังสือสงตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔๓.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันเดือนปที่ลงทะเบียน 
    ๔๓.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือลงเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน 
    ๔๓.๑.๓ ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง
ในหนังสือที่จะสงออก ถาไมมีที่ดังกลาวชองนี้จะวาง 
    ๔๓.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นออก 
    ๔๓.๑.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคล
ในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
    ๔๓.๑.๗ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๔๓.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
    ๔๓.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๔๓.๒ ลงเลขที่และวันเดือนปในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับ และสําเนาคูฉบับ 
ใหตรงกับเลขทะเบียนสงและวันเดือนปในทะเบียนหนังสือสงตามขอ ๔๓.๑.๒ และขอ ๔๓.๑.๔ 
 ขอ ๔๔ กอนบรรจุซองใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอยของ
หนังสือ ตลอดจนสิ่งที่สงไปดวยอีกครั้งหนึ่ง แลวปดผนึก 
 หนังสือที่ไมมีความสําคัญมากนัก อาจสงไปโดยวิธีพับยึดติดดวยแถบกาว กาว เย็บดวยลวด หรือวิธี
อ่ืนแทนการบรรจุซอง 
 ขอ ๔๕ การจาหนาซองใหปฏิบัติตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ 
 สําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ ใหปฏิบัติตามขอ ๒๘ 
 ในกรณีที่ไมใชสมุดสงหนังสือ ใหมีใบรับหนังสือตามขอ ๔๙ แนบติดซองไปดวย 
  ขอ ๔๖ การสงหนังสือโดยทางไปรษณีย  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยกําหนด 

 หนา ๑๖ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 การสงหนังสือซ่ึงมิใชเปนการสงโดยทางไปรษณีย เมื่อสงหนังสือใหผูรับแลว ผูสงตองใหผูรับลง
ช่ือรับในสมุดสงหนังสือหรือใบรับ แลวแตกรณี ถาเปนใบรับใหนําใบรับนั้นมาผนึกติดไวที่สําเนาคูฉบับ 
 ขอ ๔๗ หนังสือที่ไดลงทะเบียนสง ในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซ่ึงรับเขามาใหลงทะเบียนวา
หนังสือนั้นไดตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วันเดือนปใด 
  ขอ ๔๘ สมุดสงหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
   ๔๘.๑ เลขทะเบียน ใหลงเลขทะเบียนหนังสือสง 
   ๔๘.๒ จาก ใหลงตําแหนงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลที่เปนเจาของหนังสือ 
   ๔๘.๓ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๘.๔ หนวยรับ ใหลงชื่อสวนราชการที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๕ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
   ๔๘.๖ วันและเวลา ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปและเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๘.๗ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๔๙ ใบรับหนังสือ ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๗ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
   ๔๙.๑ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 
   ๔๙.๒ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือช่ือสวนราชการหรือช่ือบุคคลใน
กรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๔๙.๓ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๔๙.๔ รับวันที่ ใหผูรับหนังสือลงวันเดือนปที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๕ เวลา ใหผูรับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 
   ๔๙.๖ ผูรับ ใหผูรับหนังสือลงชื่อที่สามารถอานออกได 
 

สวนที่ ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

------------------ 
 ขอ ๕๐ เพื่อใหการรับและสงหนังสือดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว สวนราชการจะ
กําหนดหนาที่ของผูปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไวดวยก็ได ทั้งนี้ ใหมีการสํารวจทะเบียนหนังสือรับ
เปนประจําวาหนังสือตามทะเบียนรับนั้นไดมีการปฏิบัติไปแลวเพียงใดและใหมีการติดตามเรื่องดวย ในการ
นี้ สวนราชการใดเห็นสมควรจะจัดใหมีบัตรตรวจคนสําหรับหนังสือรับและหนังสือสงเพื่อความสะดวกใน
การคนหาก็ไดตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕๑ บัตรตรวจคน ใหจัดทําตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

 หนา ๑๗ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๑.๑ เร่ือง รหัส ใหลงเร่ืองและรหัสตามหมวดหมูของหนังสือ 
   ๕๑.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ 
   ๕๑.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือ 
   ๕๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือ 
   ๕๑.๕ รายการ ใหลงเร่ืองยอของหนงัสือเพื่อใหทราบวา หนังสือนั้นมาจากทีใ่ด เร่ืองอะไร 
   ๕๑.๖ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏบิัติเกี่ยวกับหนังสือนั้นเพื่อใหทราบวาสงไปที่ใดเมื่อใด 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

------------------ 
สวนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
------------------ 

 ขอ ๕๒ การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
 ขอ ๕๓ การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
 ขอ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๔.๑  จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่องและหนวยเก็บเก็บไวอยางละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๔๕.๑.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๔.๑.๒  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๓  ลงวันที่ ใหลงวันเดือนปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๔.๑.๔  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๔.๑.๕  อายุการเก็บหนังสือ ใหลงวันเดือนปที่จะเก็บถึง ในกรณีใหเก็บไว
ตลอดไป ใหลงคําวา หามทําลาย 
    ๕๔.๑.๖  หมายเหตุ  ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
   ๕๔.๒  สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกียวของกับหนังสือนั้น พรอมทั้งบัญชี
หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บที่สวนราชการนั้นๆ กําหนด 

 หนา ๑๘ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๕ เมื่อไดรับเรื่องจากเจาของเรื่องตามขอ ๕๔ แลว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือปฏิบัติดังนี้ 
   ๕๕.๑ ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือตามขอ ๗๓ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผน
แรกของหนังสือฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 
    ๕๕.๑.๑  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลาย ดวย
หมึกสีแดง 
    ๕๕.๑.๒  หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. 
ดวยหมึกสีน้ําเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชที่ใหเก็บถึง 
   ๕๕.๒ ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๕.๒.๑  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ 
    ๕๕.๒.๒  วันเก็บ ใหลงวันเดือนปที่นําหนังสือนั้นเขาทะเบียนเก็บ 
    ๕๕.๒.๓  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๔  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๕.๒.๕  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๕.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๕.๒.๗  กําหนดเวลาเก็บ ใหลงระยะเวลาการเก็บตามที่กําหนดในตรากําหนด
เก็บหนังสือตามขอ ๕๕.๑ 
    ๕๕.๒.๘  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๕๖ การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการตาม
ขอ ๕๔ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่
จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไปยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๕๗๑๑  อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี ้
   ๕๗.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                           
๑๑

 ขอ ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๑๙ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๕๗.๒ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือหนังสืออ่ืนใดที่ไดมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปนพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
   ๕๗.๓ หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษา
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามที่สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร กําหนด 
   ๕๗.๔ หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่
อ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
   ๕๗.๕ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปน
ประจําเมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 
   ๕๗.๖ หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทาง
การเงินที่ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิในทางการเงิน รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนใน
การใชเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะไดมี
หนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาวแลว เมื่อ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหา และไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป 
 หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง ๑๐ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณีให
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๕๘๑๒ ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๐ ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้น ที่
เก็บไว ณ สวนราชการใด พรอมทั้งบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 
   ๕๘.๑ หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
   ๕๘.๒ หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไปกําหนดไวเปน
อยางอื่น 
   ๕๘.๓ หนังสือที่สวนราชการมีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้นใหจัดทําบัญชี
หนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง สงมอบใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

                                                           
๑๒

 ขอ ๕๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๐ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

 ขอ ๕๙๑๓ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป และบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ปที่ขอเก็บเอง อยางนอยให
มีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ เพื่อใหสวนราชการผูมอบและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ผูรับ
มอบยึดถือไวเปนหลักฐานฝายละฉบับ 
   ๕๙.๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๑ ทายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๑.๑  ช่ือบัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๐ ป ประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่สงมอบ 
    ๕๙.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๑.๑๐  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๕๙.๑.๑๒  ลงชื่อผูมอบ ใหผูมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูมอบ 
    ๕๙.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับมอบ ใหผูรับมอบลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับมอบ 
   ๕๙.๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเอง ใหจัดทําตามแบบที่ ๒๒ ทายระเบียบ โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๕๙.๒.๑  ช่ือบัญชีหนังสือครบ ๒๐ ป ที่ขอเก็บเองประจําป ใหลงตัวเลขของป
พุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๕๙.๒.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 

                                                           
๑๓

 ขอ ๕๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และใหใชความที่พิมพไวแทน 

 หนา ๒๑ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

    ๕๙.๒.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๕๙.๒.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือที่ขอเก็บเอง 
    ๕๙.๒.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๕๙.๒.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๕๙.๒.๙  เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๕๙.๒.๑๐  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๐ หนังสือที่ยังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือที่มีความสําคัญและ
ประสงคจะฝากใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เก็บไว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๐.๑ จัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่ ๒๓ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและ
สําเนาคูฉบับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    ๖๐.๑.๑  ช่ือบัญชีฝากหนังสือประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทํา
บัญชี 
    ๖๐.๑.๒  กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๓  วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
    ๖๐.๑.๔  แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
    ๖๐.๑.๕  ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
    ๖๐.๑.๖  รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
    ๖๐.๑.๗  ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๘  ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๙  เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
    ๖๐.๑.๑๐  เรื่อง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลง
สรุปเรื่องยอ 
    ๖๐.๑.๑๑  หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
    ๖๐.๑.๑๒  ลงชื่อผูฝาก ใหผูฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุลดวยตัว
บรรจง พรอมทั้งลงตําแหนงของผูฝาก 
    ๖๐.๑.๑๓  ลงชื่อผูรับฝาก ใหผูรับฝากลงลายมือช่ือและวงเล็บชื่อและนามสกุล
ดวยตัวบรรจงพรอมทั้งลงตําแหนงของผูรับฝาก 
   ๖๐.๒ สงตนฉบับและสําเนาคูฉบับบัญชีฝากหนังสือพรอมกับหนังสือที่จะฝากใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

 หนา ๒๒ 



เลม  ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๙๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๔๘ 

   ๖๐.๓ เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตรวจหนังสือและรับฝากหนังสือแลว 
ใหลงนามในบัญชีฝากหนังสือ แลวคืนตนฉบับใหสวนราชการผูฝากเก็บไวเปนหลักฐาน 
 หนังสือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการ
ผูฝาก หากสวนราชการผูฝากตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวใหชัดแจง 
 เมื่อถึงกําหนดการทําลายแลว ใหสวนราชการผูฝากดําเนินการตามขอ ๖๖ 
 ขอ ๖๑ การรักษาหนังสือ ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย 
 ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิ
ใหดําเนินการแจงความตอพนักงานสอบสวน 
 

สวนที่ ๒ 
การยืม 

------------------ 
 ขอ ๖๒ การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้ 
   ๖๒.๑ ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด 
   ๖๒.๒ ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวใน
บัตรยืมหนังสือ และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงลําดับวันเดือนปไวเพื่อติดตามทวงถาม 
สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 
   ๖๒.๓ การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   ๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๖๓ บัตรยืมหนังสือใหจัดทําตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๓.๑ รายการ ใหลงชื่อเร่ืองหนังสือที่ขอยืมไปพรอมดวยรหัสของหนังสือนั้น 
   ๖๓.๒ ผูยืม ใหลงชื่อบุคคล ตําแหนง หรือสวนราชการที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๓ ผูรับ ใหผูรับหนังสือนั้นลงลายมือช่ือ และวงเล็บชื่อกํากับพรอมดวยตําแหนงใน
บรรทัดถัดไป 
   ๖๓.๔ วันยืม ใหลงวันเดือนปที่ยืมหนังสือนั้น 
   ๖๓.๕ กําหนดสงคืน ใหลงวันเดือนปที่จะสงหนังสือนั้นคืน 
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   ๖๓.๖ ผูสงคืน ใหผูสงคืนลงลายมือช่ือ 
   ๖๓.๗ วันสงคืน ใหลงวันเดือนปที่สงหนังสือคืน 
 ขอ ๖๔ การยืมหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือที่เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบใหถือ
ปฏิบัติตามขอ ๖๒ โดยอนุโลม 
 ขอ ๖๕ การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ 
จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน 
 

สวนที่ ๓ 
การทําลาย 

------------------ 
 ขอ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจ
หนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทะลายหนังสือ 
 บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคู
ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
   ๖๖.๑ ช่ือบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๒ กระทรวง ทบวง กรม กอง ใหลงชื่อสวนราชการที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๓ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่จัดทําบัญชี 
   ๖๖.๔ แผนที่ ใหลงเลขลําดับของแผนบัญชี 
   ๖๖.๕ ลําดับที่ ใหลงเลขลําดับเรื่องของหนังสือ 
   ๖๖.๖ รหัสแฟม ใหลงหมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ 
   ๖๖.๗ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๘ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ปของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๙ เลขทะเบียนรับ ใหลงทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ 
   ๖๖.๑๐ เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองของหนังสือแตละฉบับ ในกรณีที่ไมมีช่ือเร่ืองใหลงสรุปเรื่องยอ 
   ๖๖.๑๑ การพิจารณา ใหคณะกรรมการทําลายหนังสือเปนผูกรอก 
   ๖๖.๑๒ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี) 
 ขอ ๖๗ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาขึ้นไป 

 หนา ๒๔ 
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 ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว 
 ขอ ๖๘ คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้ 
   ๖๘.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลายและควรจะ
ขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด ในชองการพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ 
ของบัญชีหนังสือขอทําลาย แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในตรากําหนดเก็บหนังสือโดยใหประธาน
กรรมการทําลายหนังสือลงลายมือช่ือกํากับการแกไข 
   ๖๘.๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรใหทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชอง การพิจารณา ตามขอ ๖๖.๑๑ ของบัญชีหนังสือขอทําลาย 
   ๖๘.๔ เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ 
(ถามี) ตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามขอ ๖๙ 
   ๖๘.๕ ควบคุมการทําลายหนังสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือ
วิธีอ่ืนใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกัน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ขอ ๖๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานตามขอ ๖๘.๔ แลวใหพิจารณาสั่งการ
ดังนี้ 
   ๖๙.๑ ถาเห็นวาหนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึง
เวลาการทําลายงวดตอไป 
   ๖๙.๒ ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมาย
เหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับ
กรมศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา 
 ขอ ๗๐ ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทําลายแลว
แจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้ 
   ๗๐.๑ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจงใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใด
ภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลาย
หนังสือได  

 หนา ๒๕ 
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   ๗๐.๒ ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาการเก็บไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนัน้ๆ ทาํ
การแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใดกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม 
 เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร จะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบ
หนังสือสวนราชการนั้นก็ได 
 

หมวด ๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

------------------ 
 ขอ ๗๑ ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบที่ ๒๖ ทายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ  
   ๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
   ๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 ขอ ๗๒ ตราช่ือสวนราชการใหใชตามแบบที่ ๒๗ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกันเสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมครุฑตามขอ ๗๑.๑ ระหวาง
นอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 
หรือจังหวัดอยูขอบลางของตรา 
 สวนราชการใดที่มีการติดตอกับตางประเทศ จะใหมีช่ือภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นดวยก็ได โดยให
อักษรไทยอยูขอบบนและอักษรโรมันอยูขอบลางของตรา  
 ขอ ๗๓ ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือเก็บเพื่อใหทราบกําหนดระยะเวลา
การเก็บหนังสือนั้นมีคําวา เก็บถึง พ.ศ. …. หรือคําวา หามทําลาย ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพ ๒๔ พอยท 
 ขอ ๗๔ มาตรฐานกระดาษและซอง 
   ๗๔.๑ มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก ๖๐ กรัม ตอตาราง
เมตร มี ๓ ขนาด คือ  
    ๗๔.๑.๑  ขนาดเอ ๔ หมายความวา ขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร x ๒๙๗ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๒  ขนาดเอ ๕ หมายความวา ขนาด ๑๔๘ มิลลิเมตร x ๒๑๐ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๑.๓  ขนาดเอ ๘ หมายความวา ขนาด ๕๒ มิลลิเมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒  มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก ๘๐ 
กรัมตอตารางเมตร เวนแตซองของขนาด ซี ๔ ใหใชกระดาษน้ําหนัก ๑๒๐ กรัมตอตอรางเมตร มี ๔ ขนาด 
คือ  

 หนา ๒๖ 
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    ๗๔.๒.๑  ขนาดซี ๔ หมายความวา ขนาด ๒๒๙ มิลลิเมตร x๓๒๔ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๒  ขนาดซี ๕ หมายความวา ขนาด ๑๖๒ มิลลิเมตร x๒๒๙ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๓  ขนาดซี ๖ หมายความวา ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร x๑๖๒ มิลลิเมตร 
    ๗๔.๒.๔  ขนาดดีแอล หมายความวา ขนาด ๑๑๐ x ๒๒๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๗๕ กระดาษตราครุฑใหใชกระดาษขนาดเอ ๔ พิมพครุฑตามขอ ๗๑.๑ ดวยหมึกสีดํา หรือทํา
เปนครุฑดุน ที่กึ่งกลางสวนบนของกระดาษตามแบบที่ ๒๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๖ กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาด เอ ๔ หรือ ขนาด เอ ๕ พิมพครุฑตาม ขอ 
๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซาย ตามแบบที่ ๒๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๗๗ ซองหนังสือใหพิมพครุฑตามขอ ๗๑.๒ ดวยหมึกสีดําที่มุมบนดานซายของซอง 
   ๗๗.๑ ขนาดซี ๔ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิด
ธรรมดาและขยายขาง  
   ๗๗.๒ ขนาดซี ๕ ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๒ 
   ๗๗.๓ ขนาดซี ๖ ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ ๔ 
   ๗๗.๔ ขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ ๓ 
 สวนราชการใดมีความจําเปนตองใชซองสําหรับสงทางไปรษณียอาอากาศโดยเฉพาะ อาจใชซอง
พิเศษสําหรับสงทางไปรษณียอากาศและพิมพตราครุฑตามที่กลาวขางตนไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๘ ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 
๑๒ ทายระเบียบ มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๕ เซนติเมตร มีช่ือสวนราชการ
อยูตอนบน 
 ขอ ๗๙ ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดรับหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๓ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๐ ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือที่ไดสงออกเปนประจําวันโดยเรียงลําดับ
ลงมาตามเวลาที่ไดสงหนังสือ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
ตามแบบที่ ๑๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๑ สมุดสงหนังสือและใบรับหนังสือ ใชสําหรับลงรายการละเอียดเกี่ยวกับการสงหนังสือ 
โดยใหผูนําสงถือกํากับไปกับหนังสือเพื่อใหผูเซ็นรับแลวรับกลับคืนมา 
   ๘๑.๑ สมุดสงหนังสือ เปนสมุดสําหรับใชลงรายการสงหนังสือ มีขนาดเอ ๕ พิมพสอง
หนา ตามแบบที่ ๑๖ ทายระเบียบ 
   ๘๑.๒ ใบรับหนังสือ ใชสําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําสงโดยใหผูรับเซ็นชื่อรับแลว
รับกลับคืนมา มีขนาดเอ ๘ พิมพหนาเดียว ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 

 หนา ๒๗ 
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 ขอ ๘๒ บัตรตรวจคน เปนบัตรกํากับหนังสือแตละรายการเพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นๆ ไดมีการ
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอยางใด จนกระทั่งเสร็จส้ิน บัตรนี้เก็บเรียงลําดับกันเปนชุดในที่เก็บโดยมี
กระดาษติดเปนบัตรดรรชนี ซึ่งแบงออกเปนตอนๆ เพื่อสะดวกแกการตรวจคน มีขนาดเอ ๕ พิมพสองหนา 
ตามแบบที่ ๑๘ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๓ บัญชีหนังสือสงเก็บ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีจะสงเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพหนาเดียว 
ตามแบบที่ ๑๙ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๔ ทะเบียนหนังสือเก็บ เปนทะเบียนที่ใชลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา 
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลม และชนิดเปนแผน ตามแบบที่ ๒๐ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๕ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป สง
มอบเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบ
ที่ ๒๑ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๖ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป ที่ขอเก็บเอง เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือท่ีมีอายุครบ ๒๕ ป 
ซ่ึงสวนราชการนั้นมีความประสงคจะเก็บไวเอง มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ 
๒๒ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๗ บัญชีฝากหนังสือ เปนบัญชีที่ใชลงรายการหนังสือที่สวนราชการนําฝากไวกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีลักษณะเปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๓ ทาย
ระเบียบ 
 ขอ ๘๘ บัตรยืมหนังสือ ใชสําหรับเปนหลักฐานแทนหนังสือท่ีใหยืมไป มีขนาดเอ ๔ พิมพหนา
เดียว ตามแบบที่ ๒๔ ทายระเบียบ 
 ขอ ๘๙ บัญชีหนังสือขอทําลาย เปนบัญชีที่ลงรายการหนังสือท่ีครบกําหนดเวลาการเก็บมีลักษณะ
เปนแผนขนาดเอ ๔ พิมพสองหนา ตามแบบที่ ๒๕ ทายระเบียบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา ๒๘ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------ 

 ขอ ๙๐ แบบพิมพ และซอง ซ่ึงมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะหมด 
 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖๑๔

  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท 
  นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
หนวยประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ดาวนโหลดเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ 

http://intranet.sc.mahidol/qa 
 

                                                           
๑๔

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๘   พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร   นายกรัฐมนตร ี

 หนา ๒๙ 
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สารบัญ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------ 
 
เร่ือง  ขอ หนา 
 
การใชบังคับ ๔-๕ ๑ 
นิยามความหมาย ๖ ๒ 
หนังสือราชการ : ความหมาย ๙ ๓ 
งานสารบรรณ : งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  ๖ ขั้นตอน 
๑. การจัดทํา 
 หนังสือราชการ : ชนิดของหนังสือ  (๖ ชนดิ) ๑๐ ๓ 
 ๑) หนังสือภายนอก ๑๑ ๓ 
 ๒) หนังสือภายใน ๑๒ ๕ 
 ๓) หนังสือประทบัตรา ๑๓-๑๔ ๖ 
 ๔) หนังสือส่ังการ  (๓  ชนิด) ๑๕ ๗ 
  - คําส่ัง ๑๖ ๗
  - ระเบียบ ๑๗ ๗ 
  - ขอบังคับ ๑๘ ๘ 
 ๕) หนังสือประชาสัมพันธ  (๓ ชนิด) ๑๙ ๙ 
  - ประกาศ ๒๐ ๙ 
  - แถลงการณ ๒๑ ๙ 
  - ขาว ๒๒ ๙ 
 ๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรอืรับไวเปนหลักฐานในราชการ  (๔ ชนิด) ๒๓ ๑๐ 
  - หนังสือรับรอง ๒๔ ๑๐ 
  - รายงานการประชุม ๒๕ ๑๑ 
  - บันทึก ๒๖ ๑๑ 
  - หนังสืออ่ืน ๒๗ ๑๒ 

 หนา ๓๐ 
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เร่ือง  ขอ หนา 
 
 บทเบ็ดเตล็ด 
 ๑) หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติ ๒๘ ๑๒ 
 ๒) การติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒๙ ๑๓ 
 ๓) สําเนาคูฉบับ ๓๐ ๑๓ 
 ๔) หนังสือเวยีน ๓๒ ๑๓ 

๒. การรับ ๓๕-๔๐ ๑๔ 
๓. การสง ๔๑-๕๑ ๑๕ 
๔. การเก็บรกัษา ๕๒-๖๑ ๑๘ 
๕. การยืม ๖๒-๖๕ ๒๓ 
๖. การทําลาย ๖๖-๗๐ ๒๔ 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง ๗๑-๘๙ ๒๖ 
บทเฉพาะกาล ๙๐ ๒๙ 
 
 

 หนา ๓๑ 
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ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒   
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                       
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จโดยเร็วและ
จะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ             
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษา
ที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก 
“ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และ“ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏบิัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , ๓.๒ 
และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑  หรือไม  “ผูใหสัญญา”  จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุนและหรือเงินเดือน รวมท้ังเงินเพิ่มและหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผูใหสัญญา”   ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก “ผูรับ
สัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ หรือในระหวางเวลา 
ที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ 
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้าํประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  (สามสิบ)  วัน  
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน 
แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอ 
เสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕  โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐   ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาโดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้   
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

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

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

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคนอกเวลา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                      
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผู ใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ ยง  ละเลย  ทอดทิ้ ง  พัก  ยุ ติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง)  เดือนเต็ม  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา ตามสัญญาเลขที่................วันที่............................................ ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
.................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาติดตอกัน ๑๒ (สิบสอง) เดือนเต็ม 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินในอัตรารอยละ ๑๐  ของเงินเดือนที่ไดรับไปทั้งหมดจากทางราชการ ในระหวางที่ไดรับอนุญาต 
ใหไปศึกษาตอ คืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก 
“ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก                                   
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                              
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ              
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
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  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้าํประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต วันที่ผู ค้ํ าประกัน เดิมถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคํ าสั่ งพิทักษทรัพย เด็ดขาด  หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณี 
ที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ 
โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาแนบทายสัญญานี้                         
รวมทั้งที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

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

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

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

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

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศ  ภาคฤดูรอน 
สัญญาเลขที่............ 

 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปศึกษาตอภายในประเทศ  
ภาคฤดูรอน  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคฤดูรอน 
ระดับ..................................สาขาวิชา...................................สถาบันการศึกษา........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอน้ี “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  
และของสถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา”  ศึกษาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนง
ระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไป                  
โดยเครงครัดและใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะศึกษาใหสําเร็จ
โดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  
ไมอาจไปศึกษาตามปกติได  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลา 
เกินกวา ๑๕ (สิบหา) วัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลา
ของทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  พัก  ยุติ  เลิกหรือลาออกจาก
สถาบันการศึกษาที่ “ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอกอนสําเร็จการศึกษา โดยมิไดรับความ
เห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการศึกษาของ 
“ผูใหสัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอ 
ไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ “ผูรับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน  รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา .............................................................................. 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
เขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการ 
ที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา  

๓.๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติ 
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”  ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน...............ป..............เดือน...............วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  , 
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔   เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม “ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
................................................................หรือหนวยงานการศึกษา........................................................... 
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ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงาน
หรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑   ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช 
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอคืนใหแก “ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูให
สัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”    อีกหนึ่งเทาของเงินที่ “ผูใหสัญญา” จะตอง
ชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๗.๕ 
ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชาํระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย  ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบั ติงานในหนวยงาน อ่ืนของรัฐหรือองคการระหว างประเทศ                           
ตามมติคณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
   ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางเวลาที่                      
“ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  ถา “ผูใหสัญญา”  ประพฤติ                  
ผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ  “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและ 
เบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
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 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา”จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ)  วัน 
นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน แลวแตกรณี 
ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได กรณีที่ลาศึกษาตอเสร็จหรือสําเร็จแลว  
แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

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

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

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

   (ลงชื่อ).........................................................................พยาน 
    (....................................................................) 
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ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ.................................................. 
ยินยอมให....................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส  (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

สัญญาเลขที่............ 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ................................................................................................................. 
ตําบล/แขวง...................................................... อําเภอ/เขต........................................................................ 
จังหวัด............................................เมื่อวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. ................................. 
ระหวาง (หนวยงาน)................................................โดย.........................................ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ 
เรียกวา “ผูรับสัญญา”  ฝายหนึ่งกับ นาย,นาง,นางสาว..................................ชื่อสกุล............................... 
เกิดเมื่อวันที่........... เดือน................... พ.ศ. ...........  อายุ........ป รับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในตําแหนง.....................................................วิทยฐานะ........................................ 
ขั้น...................บาท  สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา.............................................................................. 
สังกัด...................................................................  อยูบานเลขที่...........................ซอย..............................  
ถนน........................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง   

โดยที่ “ผูใหสัญญา” เปนผูไดรับอนุญาตจาก “ผูรับสัญญา” ใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
และพัฒนา  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา   
หัวขอ/เร่ือง.................................................... ณ  สถาบันการศึกษา/หนวยงาน........................................... 
มีกําหนด....................................................นับต้ังแตวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. ................. 
จนถึงวันที่............เดือน....................................... พ.ศ. ................................ 
 ขอ ๒  ในระหวางเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนานี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของขาราชการหรือ
คําสั่งทางราชการของ “ผูรับสัญญา”  และของสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรม
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาอยู ตลอดจนกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คําสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาและเกี่ยวกับการจายเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  เงินประจําตําแหนงระหวางลาไป
ศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว ในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัดและใหถือ
วากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่ง  ของสัญญาฉบับนี้ 
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 “ผูใหสัญญา”  จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอยางดีที่สุดที่จะไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ใหสําเร็จโดยเร็วและจะสนใจแสวงหาความรูทั่วไปเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”  ไมอาจ
ไปฝกอบรม  หรือปฏิบั ติงานวิ จัยและพัฒนาตามปกติได   “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ
สถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  และในกรณีที่ลาเกินกวา  
๑๕   (สิบหา) วัน “ผูใหสัญญา”  จะตองยื่นใบลาตอ “ผูรับสัญญา”  ตามระเบียบวาดวยการลาของ                     
ทางราชการดวย 
 “ผูใหสัญญา” จะตองไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกจากการไปฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนากอนเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา โดยมิไดรับ
ความเห็นชอบจาก “ผูรับสัญญา” กอน และจะตองรายงานความกาวหนาให “ผูรับสัญญา” ทราบ                        
ตามที่กําหนด 
 ขอ ๓  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ ๒ หรือในกรณีที่ “ผูรับสัญญา”  
พิจารณาเห็นวา “ผูใหสัญญา”  ไมอาจเสร็จหรือสําเร็จการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือการฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาของ “ผูใหสัญญา”  ตองยุติลง
ดวยประการใด ๆ หรือ “ผูรับสัญญา”   ไมอนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก “ผูใหสัญญา”  กลับมาปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการ “ผูรับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือ
เงินเดือน  รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๓.๑  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอ “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของ  “ผูใหสัญญา”  ทันที 
 ๓.๒  เขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ............................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา......................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอน 
การฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตาม
แผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกําหนดทันที  เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือ 
เปนเวลาเทากับระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  

๓.๓ ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาตามสัญญาเลขที่................วันที่..............................................ซึ่ง  “ผูใหสัญญา”   
ยังเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาดังกลาวอยูเปนจํานวน.........ป.........เดือน........วัน  
“ผูใหสัญญา”  จะตองปฏิบัติราชการชดใช โดยนับรวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ดวย 
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ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่  “ผูใหสัญญา”  ไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑  ,  
๓.๒ และ ๓.๓  “ผูใหสัญญา”  ยินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 ขอ ๔  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  ทั้งนี้  
ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภายในระยะเวลาตามขอ ๑ หรือไม  
“ผูใหสัญญา” จะตองกลับเขาปฏิบัติราชการในสถานศึกษา ................................................................ 
หรือหนวยงานการศึกษา...........................................................ที่ปฏิบัติงานอยูกอนเขารับการฝกอบรม 
หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา หรือในกระทรวง  กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการที่ทางราชการกําหนดทันทีเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ไปฝกอบรม หรือเปนเวลาเทากับ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แลวแตกรณี 
 ขอ ๕  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  ผิดสัญญาในขอ ๓.๒  หรือขอ ๓.๓  หรือ ขอ ๔  “ผูใหสัญญา”  
จะตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ดังตอไปนี้ 
 ๕.๑  ถา “ผูใหสัญญา”  ไมกลับเขาปฏิบัติราชการเลย “ผูใหสัญญา”  จะตองชดใช
เงินทุน และหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพิ่ม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผูใหสัญญา”ไดรับไปทั้งหมด
จากทางราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา คืนใหแก 
“ผูรับสัญญา”  นอกจากนี้ “ผูใหสัญญา”  จะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  อีกหนึ่งเทา
ของเงินที่“ผูใหสัญญา” จะตองชดใชคืนดังกลาว 

๕.๒  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการบาง แตไมครบระยะเวลาดังกลาว
ในขอ  ๓ .๒  หรือขอ  ๓ .๓   หรือ  ขอ  ๔   เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามขอ  ๕ .๑   จะลดลง 
ตามสวนของระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบัติราชการ 
 ขอ ๖  เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้   “ผูใหสัญญา”  จะตองชําระใหแก  
“ผูรับสัญญา” จนครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  
หาก  “ผูใหสัญญา”   ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบ  ทั้งนี้จะโดย 
ความยินยอมของ “ผูรับสัญญา”  หรือไมก็ตาม “ผูใหสัญญา” จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕  ตอปของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาจะชําระครบถวน 
 ขอ ๗  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชหรือกลับเขาปฏิบัติ
ราชการชดใชไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓ หรือ ขอ ๔  เพราะถึงแกความตายหรือ ถูกสั่งใหออก
หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ  หรือไปปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือองคการระหวางประเทศตามมติ
คณะรัฐมนตรี “ผูใหสัญญา”  ไมตองรับผิด  ตามความในขอ ๕.๑  หรือ ๕.๒  แลวแตกรณี 
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  ในระหวางระยะเวลาที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา
หรือในระหวางเวลาที่  “ผูใหสัญญา”  กลับเขาปฏิบั ติราชการระยะเวลาตามขอ  ๓  หรือ  ขอ  ๔                           
ถา  “ผูใหสัญญา”  ประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ                              
“ผูใหสัญญา”  จะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก “ผูรับสัญญา”  เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง               
ตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ  ๕ 
 ขอ ๘  ในกรณีที่  “ผูใหสัญญา”  มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผูใหสัญญา”  ยอมให “ผูรับสัญญา”  หักเงินบําเหน็จบํานาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผูใหสัญญา”   
จะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา”  ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 
 ขอ ๙  ในวันทําสัญญานี้ “ผูใหสัญญา”  ไดจัดให.................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผูใหสัญญา” ดวยแลว 
   ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือ “ผูรับสัญญา”  เห็นสมควรให “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  
“ผูใหสัญญา” จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด ๓๐  
(สามสิบ)  วันนับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือ 
มีคําพิพากษาใหลมละลาย  หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  ไดรับแจงจาก “ผูรับสัญญา”  ใหเปลี่ยนผูค้ํา
ประกัน แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดได กรณีที่ 
ลาฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเสร็จหรือสําเร็จแลว  แตยังอยูระหวางการชดใชทุนก็ใหชดใช
เงินและเบี้ยปรับตามขอ ๕ โดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  แนบทายสัญญานี้ รวมทั้ง
ที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนา  โดยถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ทําขึ้นไว ๓   (สาม)  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจ
ขอความในสัญญานี้   โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา
และผูรับมอบอํานาจตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
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   (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 
    (....................................................................) 







 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน 

กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการจัดทําสัญญา   
การชดใชเงิน  และการผอนผันการชดใชเงิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและ
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  มาปรับปรุงเปนระเบียบเพื่อใหเปนหลักเกณฑและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการทําสัญญาและการชดใชเงิน
กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๔๙๗  แจงตามหนังสือกรมสารบรรณ

คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่  น.ว.  ๑๕๔/๒๔๙๗  ลงวันที่  ๑๘  มถุินายน  ๒๔๙๗ 
(๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๓๙  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๑๒ 
(๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๔๐๓/ว.  ๕๘  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๑๒ 
(๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/๑๐๘๖๒  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๑๖ 
(๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๗๖  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๗ 
(๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๑๗  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๒๗  ลงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๑๗ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๑๘  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๗๕  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๑๘ 

(๘) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี  ที่  สร.  ๐๒๐๓/ว.  ๑๓๙  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๒๓ 

(๙) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๖  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๑/๑๒๙๖๕  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๓๖ 

(๑๐) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๑๕/ว  ๙๑  ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๓๙ 

(๑๑) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๐  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/ว  ๑๑๑  ลงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๐ 

(๑๒) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๘๙๙๒  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๒ 

(๑๓) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๕๗๔๘  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒ 

(๑๔) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  ๐๒๐๕/๑๓๑๔  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๓ 

(๑๕) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  (ล)  ๒๘๕๑  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๔๓ 

(๑๖) มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๔๓  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที่  นร  ๐๒๐๖/ว  ๑๕๗  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทุน”  หมายความวา  เงินที่ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน 

ในองคการระหวางประเทศไดรับไปจากทางราชการหรือจากเจาของทุน  เพื่อไปศึกษา  ฝกอบรม  
ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ไมวาจะเปนเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด  
รวมทั้งเงินที่รัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  นิติบุคคลตางประเทศ  นิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา



 หนา   ๒๖ 
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ในประเทศมอบใหแกรัฐบาลหรือสวนราชการซึ่งรัฐบาล  หรือสวนราชการตกลงรับไว  แตไมรวมถึงเงินเดือน  
เงินประจําตําแหนง  และเงินชวยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น 

“สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมายอื่น  หรือสวนราชการที่เทียบเทา
หรือไมมีฐานะเปนกรม  แตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือเทียบเทา  ทั้งนี้เทาที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“หนวยงานอื่นของรัฐ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐอยางอื่นที่ไมใช  สวนราชการ  ไมวาจะเปน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หรือองคการมหาชน  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รับราชการ”  หมายความรวมถึง  ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 

“ออกจากราชการ”  หมายความรวมถึง  ออกจากปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
“ระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมด

ตามที่กําหนดไวในสัญญา 
“ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ยังรับราชการชดใชไมครบ

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา  ซ่ึงคํานวณไดโดยใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชลบดวยระยะเวลา 
ที่ไดรับราชการชดใชแลว 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

ขอ ๕ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแก 
(๑) ขาราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือผูรับทุนจากกระทรวงกลาโหม 

(๒) ขาราชการหรือพนักงานในสังกดัสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจกําหนดระเบียบ
และหลักเกณฑการทําสัญญาและการชดใชเงินข้ึนเองได 

(๓) การดูงานในประเทศหรือตางประเทศที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม 

ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจพิจารณาตีความ
และวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับ  รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การจัดทําสัญญา 

 

 

ขอ ๗ ผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
ตองทําสัญญาไวกับสวนราชการ  โดยรับรองวาจะกลับมารับราชการ  และมีผูคํ้าประกันตามที่กําหนด 
ไวในระเบียบนี้  เวนแตระเบียบนี้กําหนดใหไมตองทําสัญญา 

ขอ ๘ การรับทุน  การลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ที่ตองทําสัญญา  มีดังนี้ 

(๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการ
ตามความตองการของสวนราชการ 

(๒) การรับทุนของขาราชการจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความตองการ 
ของสวนราชการ  ในกรณีที่สวนราชการเจาของทุนกําหนดใหตองทําสัญญากลับมารับราชการชดใช 
ในสวนของเงินทุนแยกตางหากจากสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ 

(๓) การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
(๕) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) การลาไปศึกษาภายในประเทศ  ตามระเบียบที่สวนราชการกําหนดขึ้นสําหรับขาราชการในสังกดั 
(๗) การฝกอบรมภายในประเทศ  ซ่ึงมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินหกเดือน  และสวนราชการ

ตองจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกินหาหมื่นบาท 
กรณีตาม  (๑)  (๒)  และ  (๖)  ใหทําสัญญาตามแบบที่สวนราชการเจาของทุนกําหนด  สวนกรณี 

ตาม  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๗)  ใหทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ ๙ การลาศึกษา  และฝกอบรม  ในกรณีดังตอไปนี้  ไมตองทําสัญญา 
(๑) การศึกษาหรือฝกอบรมของขาราชการในหลักสูตรที่กําหนดขึ้น  เพื่อประโยชนในการพิจารณา

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  หรือเพิ่มพูนศักยภาพ  ตามที่  ก.พ.  กําหนดหรือรับรอง 
(๒) การศึกษาในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
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ขอ ๑๐ การค้ําประกันตามขอ  ๗  ใหจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
หรือสวนราชการเจาของทุน  แลวแตกรณีกําหนด  โดยจัดใหมีผูคํ้าประกัน  ดังนี้ 

(๑) ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา  หรือมารดาของผูทําสัญญา  ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพี่  
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้  ผูคํ้าประกัน  ไมตองแสดงหลักทรัพย
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 

(๒) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  จะใหบุคคลอื่นเปนผูคํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ไดเวนแต
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได
แทนการแสดงหลักทรัพยได 

(๓) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหสวนราชการต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง  
หากผลการตรวจสอบปรากฏวา  ผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม  (๑)  และ  (๒)  จริง  ใหทําสัญญา
โดยไมตองมีผูคํ้าประกันได 

(๔) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  จะใหขาราชการ  หรือบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได
เปนผูคํ้าประกันก็ได  โดยถาผูคํ้าประกันเปนขาราชการไมจําตองแสดงหลักทรัพย  แตถาเปนบุคคลภายนอก
ตองแสดงหลักทรัพยประกอบดวย  เวนแตในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดงหลักทรัพยได 

 
หมวด  ๒ 

การชดใชเงินเมื่อผิดสัญญา 
 

 

ขอ ๑๑ เมื่อผูรับทุน  ผูลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินตามสัญญา  ใหสวนราชการคูสัญญาคิดคํานวณเงินทุน  เงินเดือน  และเงินอื่น
ที่ไดรับจากทางราชการซึ่งผูทําสัญญาและผูคํ้าประกันตองชดใช  พรอมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่
กําหนดในสัญญาและระเบียบนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการการคิดคํานวณเงินที่พึงตองชดใชตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๒ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  การลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมากกวาหนึ่งคร้ัง  ใหนําระยะเวลา
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ที่ไดรับราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน  แลวนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับแรกกอน  สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชตามสัญญา 
ที่เกิดข้ึนในลําดับถัดไป 

ขอ ๑๓ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  และการลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่ทําสัญญา  รับทุน  และสัญญาลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ผูกพันไวกับสวนราชการในคราวเดียวกัน  
การคิดเวลารับราชการชดใชใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพรอมกัน 

การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุนเลาเรียนหลวง  หรือทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันเพื่อไปศึกษา  แลวไดรับทุนอื่นเพื่อศึกษาตอเนื่อง  โดยไดทําสัญญารับทุนตอเนื่องกัน   
ใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ  ชดใชตามสัญญาทุกฉบับ 
ไปพรอมกัน  เวนแตสัญญารับทุนจะกําหนดเง่ือนไขการรับราชการชดใชไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๔ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช  ใหนําเงินที่ไดรับไปตลอดเวลาการรับทุน  
ลาศึกษา  ฝกอบรม  และปฏิบัติการวิจัยทั้งหมด  คูณจํานวนวันที่จะตองรับราชการชดใช  หารดวยจํานวนวัน 
ที่ตองรับราชการชดใชทั้งหมดตามที่กําหนดไวในสัญญา  ผลลัพธที่ไดใหคูณดวยเบี้ยปรับตามที่ 
กําหนดในสัญญา 

ขอ ๑๕ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใชกรณีผิดสัญญาการไปปฏิบัติงาน 
ในองคการระหวางประเทศใหดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่มิไดกลับมารับราชการชดใช  หรือกรณีที่ไมมีเวลารับราชการชดใชคงเหลือ
พอที่จะนําไปหักชดใชเนื่องจากนําไปหักชดใชตามสัญญาที่เกิดข้ึนกอน  ใหนําเงินเดือนเดือนสุดทาย 
ที่ไดรับ  คูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกิน
สิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 

(๒) กรณีที่มีระยะเวลารับราชการชดใชคงเหลือพอที่จะนําไปหักชดใชไดใหนําระยะเวลา 
ที่ตองรับราชการชดใช  หักดวยระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลวคงเหลือเปนระยะเวลาเทาใด  ใหนํา
เงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณดวยระยะเวลาดังกลาวที่คิดเปนเดือน  เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน 
ใหคิดเปนหนึ่งเดือน  ถาไมถึงสิบหาวันใหปดเศษทิ้ง  ผลลัพธที่ไดเปนเงินที่ตองชดใชตามสัญญา 
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ขอ ๑๖ การผอนชําระเงิน  การคิดอัตราแลกเปลี่ยน  การคิดคํานวณดอกเบี้ย  การคํานวณทุนทรัพย
เพื่อใชในการฟองคดี  วิธีการเรียกชดใชเงิน  การเบิกหักผลักสงบําเหน็จเพื่อชดใชหนี้  และการยกเวน
ความรับผิดตามสัญญา  เบี้ยปรับและดอกเบี้ย  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช 
 

 

ขอ ๑๗ การผอนผันตามหมวดนี้ใหสวนราชการคูสัญญาจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ การผิดสัญญาตามขอ  ๑  ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงิน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหนงขาราชการการเมือง  และไดรับแตงต้ังเปนขาราชการการเมือง

ภายในสามเดือนนับแตวันลาออก 
(๒) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไดรับการเลือกต้ัง 

(๓) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไมไดรับเลือกต้ังและไดกลับเขารับราชการในสวนราชการเดิม  สวนราชการใหม  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแตวันเลือกต้ัง 

(๔) เมื่อพนจากตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  พนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  แลวไดกลับเขารับราชการ
ในสวนราชการคูสัญญา  หรือไดกลับเขารับราชการในสวนราชการใหม  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการคูสัญญาภายในหกเดือนนับแตวันพนจากตําแหนงหรือพนจาก
สมาชิกภาพ  แลวแตกรณี 

(๕) การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นซ่ึงมิใชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
โดยรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
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การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงตอง
ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 

(๖) ลาไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก  ทั้งนี้เฉพาะการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่  ๑  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศ  ประเภทที่  ๒  ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การผอนผันตามวรรคหนึ่ง  ใหนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม  (๑)  การเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นตาม  (๒)  การกลับ
เขารับราชการตาม  (๓)  และ  (๔)  การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นตาม  (๕)  และการลาตาม  (๖)  
เปนเวลารับราชการชดใชตามสัญญา  สวนการไปปฏิบัติงาน  ในองคการระหวางประเทศตาม  (๗)  ใหนับ 
เปนเวลารับราชการชดใชเฉพาะการไปปฏิบัติงานในปแรกเทานั้น 

ขอ ๑๙ เมื่อครบกําหนดเวลาการผอนผันตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หากผูผิดสัญญาซึ่งไดรับ
การผอนผันยังมีระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชตามสัญญาเหลืออยูไมกลับเขารับราชการ  ใหสวนราชการ
คูสัญญาดําเนินการบังคับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันใหชําระหนี้โดยพลัน 

ขอ ๒๐ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  อาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา 
การรับราชการชดใชตามสัญญาได  เมื่อเขาหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเขารับราชการ  ตองไดรับการบรรจุ 
ใหเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ  
และการออกจากราชการนั้นตองมิใชกรณีถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม 
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
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แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชดใชเงินที่ยังขาดอยู
ตามสัญญา  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา  โดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลาที่รับราชการชดใชแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๑ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  ซ่ึงไมอาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลาการรับราชการชดใชตามสัญญาตามขอ  ๒๐  อาจขอใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการใหม
เปนการรับราชการชดใชทุนได  โดยตองชดใชเงินบางสวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาซึ่งเปนขาราชการ  รับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงตองชดใชคืนเงินทุน  เงินเดือน  และเบี้ยปรับ  ใหผูผิดสัญญาชดใช
คาเสียหายที่ เปนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือตามที่คํานวณไดในกรณีที่ผิดสัญญา 
ใหครบถวนทั้งจํานวนในวันที่ทําสัญญาผอนผัน  สวนเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินทุน  เบี้ยปรับของเงินเดือน  
และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับใหม 

ในกรณีที่ไมไดรับทุน  ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  สวนเบี้ยปรับของ
เงินเดือน  และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับใหม 
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน 
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันที  ที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชําระเงินที่ยังชําระ
ไมครบตาม  (๑)  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ยังขาดอยูโดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลา 
รับราชการชดใชไปแลว 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลวแตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงิน  คาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนนิคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญาหรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๒ การผิดสัญญารับทุนตามขอ  ๘  (๑)  ของผูรับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไมไดรับราชการ
ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงินตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ผูผิดสัญญาตองไดรับบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือน  
นับแตวันที่ส่ังใหยุติการศึกษาหรือนับแตวันที่ผิดสัญญา  แลวแตกรณี 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญาชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
(๓) ในกรณีที่ขอบรรจุเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือ 

จากที่กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชทุนในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา   
และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปนหนังสือ  และตองไดรับ
การบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การผิดสัญญาระหวางการผอนผันชดใชทุน  ผูรับทุนตองชําระเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญารับทุนเดิม  โดยใหคิดคํานวณเงินลดลงตามสวนของเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว 

(๖) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ไวในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๗) ในกรณีที่ไดฟองรองดําเนินคดีตอศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแลว  แตคดียังไมถึงที่สุด  
ถาเปนกรณีที่จะไดรับการผอนผันตามความในขอนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความได  โดยผูผิดสัญญาตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียม  และคาใชจายตาง  ๆ   ในการดําเนินคดี
ซ่ึงไดใชจายไปแลว 

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับ  ชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบคุคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๓ ในกรณีดังตอไปนี้  ใหนับเวลารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
แลวแตกรณีของผูรับทุนตามขอ  ๘  (๑)  เปนเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาเดิมได 

(๑) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุน  ไดเปลี่ยนสภาพ  เปนหนวยงานของรัฐ 
(๒) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุนไดบรรจุใหผูรับทุนเขารับราชการ

ชดใชทุนเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการที่รับราชการชดใชทุนเห็นชอบใหไปรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมอยางตอเนื่อง 

 
หมวด  ๔ 

การบังคับชําระหนี้และการผอนผันการชําระหนี้ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐคูสัญญา
ดําเนินการบังคับตามสัญญากับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกัน  ใหชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน
จนคดีถึงที่สุด  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

เมื่อใดที่ไดดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันจนถึงที่สุดแลว  หากยังไมชําระหนี้  หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้  ใหดําเนินการ
ฟองคดีผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันเปนคดีลมละลายตอไป 

ขอ ๒๕ กรณีผูคํ้าประกันเปนบุคคลภายนอก  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  พี่หรือนองของผูผิดสัญญา  
เมื่อคดีถึงที่สุดแลวผูผิดสัญญาไมยอมชําระหนี้หรือไมมีทรัพยสินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได 
และผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได  หากผูคํ้าประกันประสงคจะขอผอนผันการชําระหนี้  ใหย่ืนคําขอ
ตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญา 

เมื่อไดรับคําขอผอนผันของผูคํ้าประกันตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนคูสัญญาสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังพิจารณาพรอมความเห็นวา  สมควรผอนผันใหผูคํ้าประกันชดใช  
โดยยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย  
หรือไม  เพียงใด  เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

การผอนผันใหยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระ
โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามความในวรรคกอนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  คําวินิจฉัยของ
กระทรวงการคลังใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูคํ้าประกันซ่ึงไดรับการผอนผันไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสาม  ใหดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูคํ้าประกัน  หรือดําเนินคดีลมละลายตอไป  
ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๖ การจัดทําสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศ  ซ่ึงไดจัดดําเนินการไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้  สวนการชดใชเงินและการผอนผัน 
การชดใชเงินกรณีผิดสัญญารับทุน  หรือสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงาน
องคการระหวางประเทศซึ่งไดดําเนินการไปแลว  กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไป   
ตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่ไดใชบังคับในขณะนั้น 

ขอ ๒๗ ผูรับทุนที่สวนราชการไดบรรจุใหเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  เพื่อชดใชทุนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการรับราชการชดใชทุนตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

















































 











แบบที่ 1 
 

ผู้ขอไปศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  เป็นผู้กรอก 
 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศกึษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท ข 
 
1. ประวัติส่วนตัวข้อราชการ 
 1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล.................... ................................... 
 1.2 ต าแหน่งปัจจุบัน.....................................................................กลุ่มงาน................... .................................... 
                ส านัก...................................................................................................................... ..................................... 
 1.3 เกิดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ.................รวมอายุ...............ปี...............เดือน...............วัน 
 1.4 เริ่มรับราชการวันที่.........เดือน........................พ.ศ.................รวมอายุราชการ.........ป.ี........เดือน.........วัน 
 1.5 วุฒิเดิมระดับการศึกษา......................................สาขาวิชา/วิชาเอก............................................................ 
                 สถาบันการศึกษา...............................................................................ปีที่จบการศึกษา พ.ศ....................... 
 1.6 เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อครั้งสุดท้าย ระดับการศึกษา...............................................สาขา/วิชาเอก 
                 .......................................................... ........สถาบันการศึกษา..................................................................... 
                 วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................ปีที่จบการศึกษา พ.ศ................กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
                 ในวันที.่...........เดือน.......................พ.ศ................. รวมเวลาที่ไปศึกษา............ปี.............เดือน............วัน 
 
2. โครงการหรือแนวการศึกษา 
 2.1 ศึกษาต่อระดับการศึกษา.......................................สาขาวิชา/วิชาเอก........................................................ 
                สถาบันการศึกษา................................................................................ปีการศึกษา..... ................................. 
                มีก าหนด...............ปี 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่ไปศึกษา...............................................................................................................................  
                 ................................................................................................................................................................... 
                 ........................................................... ........................................................................................................  
 2.3 เนื้อหาวิชาที่ศึกษา หลักสูตรของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาทุกหมวดที่บังคับหรือเลือก รวม........หน่วยกิต 
                หรือทุกรายวิชาที่ศึกษา รวม..............วชิา 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.4 หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/3. ผลงาน... 
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3. ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในรอบ 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ปฏิบัติ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. งาน/โครงการของหน่วยงาน ที่จะให้ผู้ไปศึกษาต่อใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ไปศึกษามาปฏิบัติงานภายหลังส าเร็จ 
    การศึกษาแล้ว 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ และการขออนุญาตครั้งนี้
เพ่ือไปสมัครสอบคัดเลือกเท่านั้น ไม่ผูกพันการอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องพิจารณา            
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ. 2559 อีกครั้งหนึ่ง และหากข้าพเจ้าสอบคัดเลือกได้แต่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาต  
ให้ไปศึกษาต่อ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                             (..............................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง.............................................................  
                                                                              วันที่.........../........................./...............    
    
ผู้ตรวจสอบประวัติข้าราชการที่ขออนุญาตไปศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                     ต าแหน่ง................................................................... ............. 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
 
 

/ความเห็นของ... 
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ความเห็นของ (หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                     ต าแหน่ง................................................................... ............. 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
พิจารณาแล้วเห็นควร 
1. อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ไปสมัครสอบคัดเลือก 
    เพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ปีการศึกษา.......................หรือ 
2. ไม่อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... ........ไปสมัครสอบคัดเลือก 
    เนื่องจาก.................................................................................................................... ................................................. 
    ........................................................................................................................................................................... ......... 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................................................  
                                                                             (................................................................................)  
                                                                                             ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
                                                                                      วันที่.........../........................./...............    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบท่ี 2) 
 

 

แบบขออนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ  ประเภท ข 

 ด้วยโรงเรียน/หน่วยงาน………………………………….……………………………………………………...……………  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………….……………………เขต…………………..ได้พิจารณาเห็นสมควรให้

ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข   จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  1.ประวัติส่วนตัวข้าราชการ 

1.1 ชื่อ (นาย/ นาง/นางสาว)…….…….……………………………นามสกุล…………………………………….……………………….... 

ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………………………….....… 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………….……………………เขต…………...................................….. 

 1.2 วัน เดือน ปีเกิด……………………………………………………………………………………………………………………………......… 
 1.3 วุฒิเดิมขั้นสูงสุด  (   ) ประกาศนียบัตร  (   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท   
          คณะ………………………………................................วชิาเอก………………………..................................…………….......… 
          สถาบันการศึกษา……………………………………................………………….เมื่อ พ.ศ…………..............................…….…. 

1.4 เริ่มรับราชการวันที่…………………………………….………………รบัราชการจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา
รวมเป็นเวลา……………..ปี……………เดือน…………….วัน 

1.5 เคยไปศึกษาต่อครั้งสุดท้าย ณ (ชื่อสถาบันการศึกษา)…………………………………………….มีก าหนด…….ปี…….เดือน
ตั้งแต่วันที่……………………………………..........……..ถึงวันที่………………….………................................…………………… 

1.6 ขณะนี้เป็นข้าราชการ.....…………………………....…………………ระดับ……...…...............……ขัน้……………………..บาท 
ต าแหน่ง……….........................……………….โรงเรียน/หน่วยงาน…………….......................…………………………………
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….…เขต…..........................กรณีช่วยราชการให้ระบุสถานที่
ช่วยราชการ……………....................................................................................................................…………………… 

 1.7 สถานที่ติดต่อ……………………………………………….......………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………....................................................................................................……………… 

2. แนวการศึกษา 
2.1 ไปศึกษาสาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………………………...………………………………….ในระดับ 
   (   ) ปริญญาตรี       (   ) ปริญญาโท       (   ) ปริญญาเอก 
   อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………....…… 
   ณ (ชื่อสถาบันการศึกษา)…………………………………………………………………………………………………......… 
   มีก าหนด……………………….ปี……………….เดือน 
 
 

/2.2 ก าหนดไปศึกษา... 

โรงเรียน/หน่วยงาน  เป็นผูก้รอก 
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2.2 ก าหนดไปศึกษาวันที่ (วันเปิดเรียนของสถานศึกษา)…………………………………………………………………........……… 
2.3 โครงการที่จะให้กลับมาปฏิบัติงานหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว…………………………………………………………...…. 

3. ค าชี้แจงและค ารับรองของโรงเรียน/หน่วยงาน 
3.1 ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้ 
 3.1.1 (   ) อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 
   (   ) อายุเกิน แต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ 
 3.1.2 (   ) รับราชการครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 

    (   ) รับราชการไม่ครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา แต่ได้รับอนุญาตจาก 
     ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ 

3.1.3 ผู้ขอไปศึกษาเคยไปศึกษามาแล้ว กลับไปปฏิบัติราชการ 
(   ) ครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่ไปศึกษา 
(   ) ผู้ที่ขอไปศึกษาเคยไปศึกษามาแล้ว กลับไปปฏิบัติราชการไม่ครบ  แต่ผู้บังคับบัญชา 
 ยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษ 

3.1.4 ไปศึกษาระดับ 
(   ) ปริญญาตรี  (   ) ปริญญาโท  
(   ) ปริญญาเอก  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………………………… 

3.1.5 โรงเรียน/หน่วยงาน ได้ส่งเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
(   ) แบบขออนุญาตไปสมัครสอบของผู้ขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ  
 ภาคปกติ ประเภท ข (แบบที่ 1)        1  ฉบับ 
(   ) ผลการสอบคัดเลือกได้   1 ฉบับ 
(   ) หลักฐานอื่นๆ 

3.2 ขอรับรองว่า การไปศึกษาของข้าราชการผู้นี้ไม่ท าให้ราชการเสียหาย  เพราะยังมีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ   
 ไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่มและอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละที่พึงอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

ความเห็น /ผู้บริหารสถานศึกษา/ หัวหน้าหน่วยงาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

          (ลงชื่อ)…………………………………………………………………………… 
         (…………………………………………………………..) 
                          ต าแหน่ง (หัวหน้าหมวด/ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา) 
         วันที่…………../…………………./……………… 

    (ลงชื่อ)……………………………………………………………………..…… 
         (……………………………………………………………..) 
       ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าหน่วยงาน 
                   วันที่…………../…………………./……………… 



          (แบบท่ี 3) 

 

 

ส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อประเภท ก หรือ ข 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ให้กรอกข้อความต่อไปนี้ 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………….……นามสกุล……….…………………………ต าแหน่งปัจจุบัน………………………..…. 
     โรงเรียน/หนว่ยงาน…………………………….…..…สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………….……………………เขต….… 

2. ศึกษาในระดับปริญญา……………………..คณะ………………………………………………สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………… 
    สถาบันการศึกษา…………………………………………ตั้งแต่ปีการศึกษา…………ระหว่างวันที่……………..…..ถึง…………….……… 
3. ตามหลักสูตรจะต้องศึกษา   วิชาบังคับ…………………หน่วยกิต   วิชาเลือก…………………หน่วยกิต  
           วิชาเอก…………………….หน่วยกิต วิชาโท……………….……หน่วยกติ  

               และวิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร……………หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น……….หนว่ยกิต 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ-สกุล……………………………………………..คณะ/ภาควิชา…………………………………………………………… 
5. ขณะนี้ข้าพเจัาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่…………….…ปีการศึกษา………….…..เริ่มตั้งแต่วันที่……………………………. 
    เดือน…………………………….……..พ.ศ…………… ดังนี้ 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     รวม……………………………………….หน่วยกิต 

6. ผลการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา   ภาคเรียนที่………………..…..ปีการศึกษา……………………..ดังนี้ 

ชื่อรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต นับหน่วยกิตหรือไม่ ระดับคะแนน หมายเหตุ 

      

      

      

      

    รวม……………………….หน่วยกติ  ได้คะแนนเฉลี่ย…………………………………………….. 

แบบรายงานผลการศึกษา 
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7. สรุปผลการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการศึกษาในข้อ 6 ด้วย 
ก. ภาควิชาการ 

วิชาบังคับ…………………………….หน่วยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก……………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 

      อ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………..…… 
           รวมทั้งสิ้น…………………..หนว่ยกิต  ได้คะแนนเฉลี่ย………..………… 

 ข.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย /  ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

        สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
8. เหลือวิชาที่ต้องศึกษา 

ข. ภาควิชาการ 
วิชาบังคับ……………………………...หนว่ยกิต วิชาเลือก…………………………หน่วยกิต 
วิชาเอก………………………………….หน่วยกิต วิชาโท……………………………..หน่วยกิต 
อ่ืนๆ (ถ้าม)ี………………………………………………………………………………………………… 

     รวมทั้งสิ้น…………………..หนว่ยกิต  
ค. ภาควิทยานิพนธ์ หรือสอบข้อเขียนพิสดาร  (Comprehensive) 

 วิทยานิพนธ์ (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

  เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

 สอบข้อเขียนพิสดาร (อยู่ในขั้นใดโปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ) 

       สอบข้อเขียน     สอบปากเปล่า 
9. การศึกษาจะส าเร็จในภาคเรียนที่……………………….ปีการศึกษา………………………………. 

 
ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้กรอกแบบรายงาน 

                               (…………………………………………..) 
                          วันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………. 

ข้อคิดเห็นอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

           ลงชื่อ…………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา 
                 (………………………………………………..) 

                          วันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………….. 
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หมายเหตุ 1.  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน ตามแบบฟอร์มนี้   
                         ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนในภาคต่อไป 

2. การรายงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือรายงานต่อผู้มีอ านาจอนุญาต 
3. ผู้ไม่รายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานนี้ ถือว่าปฏิบัติฝ่าฝืน ข้อ 12 อาจได้รับพิจารณาโทษ     

ตามข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ. 2538 

 



          (แบบท่ี 4) 

 

 

 ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………. 

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

เรื่อง  ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…………………………………….…………………….……..….อนุญาต 
ให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 
โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต………. 
ลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญา…………………………คณะ………………………………………………………………… 
สาขาวิชา/วิชาเอก………………………………………………….….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 
ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง………………………………………………………นั้น 
  บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก……………ภาคเรียน ในภาคเรียนที่…………………… 
ปีการศึกษา………………………… ซึ่งขณะนี้การศึกษาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ    ดังนี้ 

1. ภาควิชาการ  (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 

    ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ย……………………….. 

 ศึกษารายวิชาแล้ว  จ านวน………………….หนว่ยกิต  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย…………..………… 
และเหลือวิชาที่จะต้องศึกษาอีก จ านวน……………….หน่วยกิต 

 2.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือ สอบข้อเขียนพิสดาร    

 (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 
     2.1  สอบข้อเขียนพิสดาร  

   สอบข้อเขียน   สอบปากเปล่า 
     2.2  ภาควิทยานิพนธ์   

       เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาศึกษาต่อ……………………….………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบความเห็นของ 
สถาบันการศึกษามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     ลงชื่อ……………………………………… 
         (…………………………………..) 

แบบค าร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ 



(แบบท่ี 5) 

 

 

 

                   ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………… 

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

เรื่อง  ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

    ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…….……………………………………………..……………..………….………. 

อนุญาตให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 

โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต…….. 

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน) ระดับปริญญา………………คณะ…………….…….…….……. 

สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 

ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง……………………………….………………………นั้น 

     บัดนี้ ข้าพเจ้า   ส าเร็จการศึกษา   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์   ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว   

จึงขอรายงานตัวเพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่……..………เดือน…………………..พ.ศ…………………………..   

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    หนังสือส่งตัวให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมจากสถาบันการศึกษา 

   ใบแสดงผลการเรียน (transcript) 

   ใบปริญญาบัตร 

    อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 

 

 

      ลงชื่อ……………………………………………………… 

         (…………………………………….……………..) 

แบบค าร้องขอกลับเข้าปฏิบัตริาชการ 



(แบบท่ี 6) 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ  
ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

 
       เขียนที…่…………………………………………..…………… 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกุล………………………….……….ต าแหนง่…………………….…………………… 
 โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………..สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………….………………………เขต………….….. 
  วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา……………………………………………สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 
2. เกิดวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ……………………นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา  
     มีอายุ…………..……ป…ี………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่…………………เดือน…………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารบัราชการติดต่อกัน  จนถึงวันที ่
     15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4.  ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
     ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก….…………...……….สาขาวิชา………...........……..… 
   ณ  สถาบันการศึกษา……………………………………….ปีการศึกษา……..…………….. 
5.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
     ลงชื่อ………………………………………..……..ผู้ขออนุญาต 

        (………………………..………………….) 
 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

        ลงชื่อ………………………..……………………………… 
       (…………………………………………………) 
       ต าแหน่ง………………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ……………………………………………………………… 
                 (……………………………..………………………) 
            ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                วันที่……………/……………………./…………………… 



(แบบท่ี 7) 
แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

 
       เขียนที…่……………………………………………………………….. 

          วันที่………..เดือน……………………..……….พ.ศ……………. 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….นามสกุล……………….…………..…………. 
ต าแหน่ง…………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………..……………………..สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา……….……………..เขต…………….วุฒิเดิม……………………………………สาขาวิชา……………..………………………… 
สถาบันการศึกษา………………………………………….………………..…………………………..……มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อ 
หลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไปศึกษาตั้งแต่เวลา…………....……….….… น. ถึงเวลา……………….………น. 
ระดับการศึกษา(ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)………………สาขาวิชา……………………………………….. 
ณ สถาบันการศึกษา………………………………………ปีการศึกษา………………..  ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 
 1.ข้าพเจ้าเกิดวันที่……………….เดือน…………………………….พ.ศ…………………..นับถึงวันที่  15  มิถุนายน   
ของปีที่จะเข้าศึกษา มีอายุ…………..……ป…ี………..……เดือน……….……….วัน 
                      2.ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่……………..เดือน……………………......…………..พ..ศ.…….………….. 
มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวมเวลา…………………ปี……….เดือน…………….วัน 
                     3.ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่……….………เดือน……………………………………..…พ.ศ……….…………..…….  
เป็นระยะเวลา……….ปี……………….เดือน……….….วัน ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือส านักงาน   ตั้งแต่
เวลา…………………..น. ถึงเวลา……….……………….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือส านักงาน เวลา………..………….น. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา     
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสม กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย  ความบากบั่นอดทนให้ได้ผลสม          
กับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
 

       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
                   (………………………………….……….) 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

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

 
       ลงชื่อ……………………………………….…………………………… 
              (………………………………………………..………………) 
                         ต าแหน่ง………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 



 (แบบท่ี 8) 
 

แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 
 

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

1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….…………นามสกุล………………………………………….………. 
 ต าแหน่ง………………………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………..สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………….…เขต………...วุฒิเดิม……………………………สาขาวิชา………………………………… 
สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 

2. เกิดวันที่………………เดือน………………………………………..พ.ศ………………………….   นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่จะ 
 เข้าศึกษา มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน  
3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่…..………เดือน………………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารับราชการติดต่อกันจนถึงวันที่ 
   15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา รวม……………..ปี……………..เดือน……………วัน 
4. ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ 
 ปริญญาโท/ปริญญาเอก….………………….สาขาวิชา/วิชาเอก..…………………………………………………………………………………. 
 ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแต่ปีการศึกษา……..…………….. 
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
       ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 

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

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

      
       ลงชื่อ………………………………………..…………………………… 

          (…………………………….………………………) 
                ต าแหน่ง…………………….…………………………………………… 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
       ลงชื่อ…………………………………….……………………………… 
             (………………………….………………………………………) 
                 ต าแหน่ง…………………………………….………………………… 
       วันที่…………………/……………………./………………………… 

 



 (แบบท่ี 9 ) 

 
แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคฤดูร้อน 

 

       เขียนที…่…………………………………….……………………….. 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………นามสกุล……………………………………. 

ต าแหน่ง………………………………………………โรงเรียน/หนว่ยงาน…………………………………………………………..สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา……….………………………………...เขต……………วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..……………………… 

สถาบันการศึกษา………………………………………….……………………….………….มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตร            

ภาคฤดูร้อน มีก าหนด…………ภาคฤดูร้อน  โดยเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา…………………………… 

ขอให้ค ารับรองไว้ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดูร้อน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ) 
โดยจะขออนุญาตเป็นปีๆ ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา……….…………ข้าพเจ้าขออนุญาตไปศึกษามีก าหนด………วัน  

ตั้งแต่วันที่……….…เดือน…………………………….พ.ศ……………ถึงวันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………………. 

 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ข้อ 23  ข้อ 24 และข้อ 25 ทั้งจะปฏิบัติตาม  
เงื่อนไขในสัญญาทุกประการ    และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความบากบั่นอดทน  
ให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 

 

     ลงชื่อ………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 

               (…………………………………………….) 

 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

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

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

 

     ลงชื่อ………………………………………………………………..…… 

             (………………………………………………………………………) 

                 ต าแหน่ง……………………………………………….…………………… 

     วันที่…………………/……………………./………………………… 



) 
 

                             ตัวอย่างค าสั่งให้ ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ     (จ านวน 1ราย) 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 

เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ  

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

      อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 
2538   ค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  660/2555   สั่ง  ณ   วันที่ 1  พฤษภาคม  2555  เรื่อง 
มอบอ านาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ  พ.ศ. 2547     จึงอนุญาตให้      (นาย/นาง/
นางสาว)…………………………………………………ต าแหน่ง………..…………………..……...ต าแหน่งเลขท่ี…………………..สังกัด
(โรงเรียน/สพท.)………………………………………………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคปกติ ประเภท… (ก หรือ ข) ระดับ
ปริญญา (ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………….วุฒิ…………(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)………………………สาขาวิชา/
วิชาเอก……………….………………………………….….ณ มหาวิทยาลัย………………………………………..……………..........มี
ก าหนด……….ปีตั้งแต่วันที่…………..เดือน………….…….พ.ศ……………ถึงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………………… 

       สั่ง  ณ  วันที่…………………..เดอืน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

        (ลงชื่อ) 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 

  



 (รูปแบบท่ี 6) 
 

                           ตัวอย่างค าสั่งให้  ข้าราชการครู  ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ     (จ านวน 2 รายข้ึน
ไป) 

 

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 

เรื่อง   อนุญาตให้ข้าราชการครูขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ครั้งที…่…) 

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

 อนุสนธิค าสั่ง………………./………….สั่ง  ณ วันที่……  …เดือน…………….………….พ.ศ………………… อนุญาตให้
ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท.…(ก หรือ ข) ระดับปริญญา……..…(ตรี/โท/เอก)………..……. 
ประจ าปีการศึกษา…………….สาขาวิชา…………………………………...………… ณ มหาวิทยาลัย…………………………………………
มีก าหนด……….ปี ตั้งแต่วันที่……..เดือน……………….….พ.ศ……………… ถึงวันที่…..…เดือน……………………….พ.ศ….………นั้น 

 บัดนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ขอขยายเวลาศึกษาต่อครั้งที่…......อีก 1 ภาคการศึกษาในภาคการศึกษาที่ …….
ปีการศึกษา…………. ตั้งแต่วันที่…….…เดือน………………….....พ.ศ……..….ถึงวันที่……………เดือน………….…………พ.ศ………….  
จึงให้ข้าราชการดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่ออีก 1 ภาคการศึกษา 

        ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี…………เดือน……………………………พ.ศ. ……………. 

สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

 

       

        (ลงชื่อ) 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 

 

  



 
     ตัวอย่างค าส่ังให้  ข้าราชการครู  ทีไ่ปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม      

        
ค าสั่ง……………………………………….. 

ที ่…………………../25……… 

เรื่อง   ให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกต ิกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

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

  อนุสนธิค าสั่ง……….…./……………………สั่ง ณ วันที่…..…เดือน……………..…..พ.ศ……….. อนุญาตให้   
(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..……ต าแหนง่………..………………….………..   ต าแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(หน่วยงาน/สพท.)……………………………....………… ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท…..…..(ก หรือ ข) 
ระดับปริญญา……………….….…(ตรี/โท/เอก) ประจ าปีการศึกษา……………   วุฒิ……(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)…….. 
สาขาวิชา/วิชาเอก……………………..………………… ณ มหาวิทยาลัย…………………..……………………… มีก าหนด…………….ปี 
ตั้งแต่วันที่……………..เดือน………………..…….พ.ศ……..……. ถึงวันที่……………เดือน………………….……….พ.ศ…………………… 
(และค าสั่ง………….…/……….. สั่ง ณ วันที่…….เดือน…………………พ.ศ……………. อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ
ภาคปกติ ภายในประเทศ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่……………….เดือน…………….…..…….พ.ศ…………….…. ถึงวันที่…………..……
เดือน……………….พ.ศ…………………) นั้น 

   บัดนี้  ข้าราชการดังกล่าวได้ศึกษาครบตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา และรายงานตัวเพ่ือขอ
กลับ เข้ าปฏิบั ติ ร าชการตามเดิมแล้ ว  จึ ง ให้ ข้ าราชการดั งกล่ าวกลับ เข้ าปฏิบัติ ร าชการ  ตั้ งแต่ วั นที่ … .…
เดือน……………………….….พ.ศ………..…… 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ………….. 

 สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

  
 

       (ลงชื่อ) 

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

                   ต าแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 



 

 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ (ครู) ไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกติ   

สัญญาเลขท่ี.......................................... 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................……….................…... 

ต าบล/แขวง..................…................... อ าเภอ/เขต.....................………........……จังหวัด.....................................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.....................  พ.ศ.  .............….ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ................................................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา…………………………………...…….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................ต าแหน่ง........................……......…..……………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)......................................…......................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง................…........... สังกัด ................(สถานศึกษา/หน่วยงาน).........……............. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………….......…………เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่.............ซอย............................... ถนน.......................  ต าบล/แขวง........................... 
 อ าเภอ/เขต..................................  จังหวัด.......................................... เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ภาคปกติ ระดับปริญญา...............สาขาวิชา..................……………...........วิชาเอก…………………………………………………………
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................................  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญา
............................ สาขาวิชา..................................................................วิชาเอก………………………………………………............ 
ที่สถาบันการศึกษา..........................……….............……….....มีก าหนด..............ปี……….เดือน……….วัน นับตั้งแต่วันที่.........
เดือน.......................พ.ศ.  ...............จนถึงวันที.่...........  เดือน................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถาบันการศึกษาที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ          
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษา
ต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติดังนี้ 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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   5.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของ “ผู้ให้สัญญา”  ทันท ี
   5.2 เข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน  
วิทยาลัย  สถาบัน.............................................................................   หรือ........................................................................  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง  ทบวง  กรม   ตามที่ทางราชการ
เห็นสมควรทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา และในกรณีท่ีผู้ให้สัญญา” เคยได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อตามสัญญาเลขที่…….…………..…ลงวันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…………. ซ่ึง “ผู้ให้สัญญา” ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน………………..ปี………………..เดือน………………วัน “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ากับระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ตาม
สัญญานี้ด้วย 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม 
หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ “ผู้รับ
สัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”         
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนเงินทุน 
เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้นที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาต
ให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2 ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5.2 “ผู้ให้สัญญา” จะตอ้งชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             “ผู้ให้
สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่ จะชดใช้คืนและเงิน เบี้ ยปรับตามสัญญานี้  “ผู้ ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                   
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              “ผู้ให้
สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    หรือไม่ก็
ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  นับจากวันถัดจาก
วันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้
ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี 
แต่ทั้งนี้ ถ้าในระหว่างเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (…......………) ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับเข้า
ปฏิบัติราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น งาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”  ยังต้อง
รับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2  แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   
“ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
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  ข้อ 10 ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา”  
กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  หรือปลด
ออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตาม
ส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           “ผู้ให้
สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางราชการ  
เพ่ือชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

         ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…......................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       
ผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม 
ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้ง
จาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้  รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ   มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      (ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
           (.............................................) 

      (ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
                    (.............................................) 

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

      (ลงชื่อ.....................................................พยาน 
              (..............................................) 
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  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 

ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 

         ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

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

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

 

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

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 

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

 

หมายเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 

สัญญาค้ าประกัน ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญาค้ าประกัน 
ท าท่ี...................................................... 

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

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)......................................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้ให้สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...................................................................  
ตามสัญญาเลขที่..................……………ลงวันที่................................................................. .  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า   
“สัญญาอนุญาต” )   นั้น 
  ข้าพเจ้า........................................................................…............ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................………....................  ออกให้ที่................................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............…...........พ.ศ. .................. อยู่บ้านเลขท่ี..............ซอย......................................................  
ถนน..................................  ต าบล/แขวง................................อ าเภอ / เขต.................................  จังหวัด...................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................ .............................................................................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
……………………………………….................………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิด
สัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ   ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันที โดยส านักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิด
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น  ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้  “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” 
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
          ข้อ  3   ในกรณีที่ “กรม” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 

        ข้อ  4 ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆ   
อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน….. 
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ที่ดิน 
 ก. โฉนดเลขที.่.........................................………......  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที่.........................................................  หน้าส ารวจ..................................................... 
ระวาง..................................................... เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง......................……......  อ าเภอ / เขต...................................จังหวัด ................................................
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืน ๆ   
.................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. ..........................................................
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ   
“ผู้ค้ าประกัน” ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6 “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (................................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
                (.................................................) 

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

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

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                  (..............................................) 



 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

สัญญาเลขท่ี................................ 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  .................................................................................………............................. 
ต าบล/แขวง.........................…………….. อ าเภอ/เขต............................…………………จังหวัด............................................
เมื่อวันที่...........เดือน............................  พ.ศ.  ...................ระหว่าง  (สถานศึกษา/หน่วยงาน) ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………….เขต……………. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย  .....................................................................ต าแหน่ง.......................................……………………………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย,นาง,นางสาว................................................................. 
อายุ.........ปี  รับราชการในต าแหน่ง...................................... สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).....………........……….......... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...........................................…..  เขต.....……..ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย..........................................................ถนน...............…................. 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  ระดับปริญญา................ สาขาวิชา............................ 
ที่สถาบันการศึกษา................................................……............  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1 “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา  ระดับ
ปริญญา.................................สาขาวิชา........................................ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)............…….......................... 
มีก าหนด.......…นับตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ................ จนถึงวันที.่............เดือน...........................  
พ.ศ. ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่  “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ   “ผู้รับสัญญา”    และของสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ        
ข้าราชการครู ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา”  จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดยเร็ว
ที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกจิธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีท่ีลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน  “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา” ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่  
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา   โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา”  ก่อน 
 

 

/ข้อ 5….. 

 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ 5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือทางราชการไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษา
ต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา”  เพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน....................................................หรือ……………................................  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง 
ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นเวลาติดต่อกัน 12 เดือนเต็ม 
  ข้อ 6  ถ้า  “ผู้ให้สัญญา”  ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  2 ข้อ  3  หรือข้อ 4  ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็
ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา”  พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา”  ไม่สามารถที่จะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
“ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ  7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา”    
ดังต่อไปนี้ 
   7.1 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนที่ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ นอกจากนี้    “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกเป็นจ านวน 2 (สอง) เท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้อง
ชดใช้คืนดังกล่าว 
   7.2  ในกรณีที่  “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 
5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่   “ผู้ให้สัญญา”  
กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องช าระให้แก่“ผู้รับสัญญา”  
จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ)  วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา”    ไม่ช าระ
ภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็ตาม    “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15  (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนด
ดังกล่าว  จนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ  5   เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ  เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้
ไร้ความสามารถ   หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่
กรณี  แต่ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลาระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน (.………………...)   ปี นับแต่วันที่ “ผู้รับสัญญา”  
ก าหนดให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างาน
อ่ืนๆ เช่น  งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้
สัญญา” ยังต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี เว้นแต่ “ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็น
ว่ามีเหตุอันควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษ   ไล่ออก หรือปลด
ออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตาม
ส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 

/ข้อ  11…..   
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 ข้อ  11  ในกรณีท่ี   “ผู้ให้สัญญา”   มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่  “ผู้รับสัญญา”  ตามสัญญานี้ 
“ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ / หรือเงินอ่ืนใดที่  “ผู้ให้สัญญา”  จะพึงได้รับจาก 
ทางราชการ  เพ่ือชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”   ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
           ข้อ  12  ในวันท าสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)..............……....................... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น….....................…ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ “ผู้ให้สัญญา” ด้วยแล้ว 
  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้    
ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา” เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจัดให้มี             ผู้
ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายในก าหนด..............วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่กรรม   หรือ
ถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก          “ผู้รับ
สัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญา         ค้ า
ประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ 13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด 
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
                   (............................................) 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

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

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

  ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).................……....................  คู่สมรสของ.................................................... 
ยินยอมให้............................................................... ...........................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
              ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

 

          ลงชื่อ......................................................พยาน 
                   (...............................................) 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

     (ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 

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

 

หมายเหตุ ในกรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา  และ 

สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   

  



สัญญาค้ าประกัน 
ท าท่ี...................................................... 

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

 
  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)...............…………....……...........  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) 
ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ / ฝึกอบรม  ที่ (ชื่อสถาบันการศึกษา)................ ……………………………………………………… 
ตามสัญญาเลขที่......................…….  ลงวันที่.......................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“สัญญาอนุญาต”) นั้น 
  ข้าพเจ้า.......……......................................……………………..............ผู้ค้ าประกัน   อายุ.......................ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่.............. ออกให้ที่................................ เมื่อวันที่.............เดือน....……..........พ.ศ. .............  
อยู่บ้านเลขท่ี ...............................ซอยต าบล/แขวง.....…............................................ถนน.......………………………................ 
อ าเภอ / เขต..................................…....  จังหวัด.........................................…………………………………………………………....... 
คู่สมรสชื่อ......................................................................................................................... ....................................................
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว  จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ  
(สถานศึกษา/หน่วยงาน) .......................…................................................... ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ“ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน”   โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติ          ผิด
สัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดั งกล่ าวนั้นทั้ งสิ้ นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทันที   โดยส านักงาน             
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ“ผู้ค้ าประกัน” จะรับผิด     
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม   
ต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   
ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส านักงาน           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน”        
ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
  ข้อ  3  ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน       
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ “ผู้ให้สัญญา” โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตามให้       ถือ
ว่า “ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ  4  ผู้ค้ าประกัน ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระ         
ผูกพันใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ              
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 

/ที่ดิน…. 
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  ที่ดิน 
ก. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 

ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จงัหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

ข. โฉนดเลขที.่.......................………......  หน้าส ารวจ.............................................................................. 
ระวาง............................................................. เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต.............................................จงัหวัด ...................................... 
ราคาประมาณ..............................................บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ ................................................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................... ...................................................................... .....
..  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน” จะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ          
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4  ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน 
  ข้อ  6  “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับ        
ผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 
  สัญญานี้ท าขึ้น.................... ฉบับ  (.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                   (...........................................) 

                  ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (..........................................) 

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

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

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                (.............................................) 



 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคฤดูร้อน   
 

สัญญาเลขท่ี................................ 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ..........……………………………............................................………..........…………. 
ต าบล/แขวง...................................……… อ าเภอ/เขต..............................................………จงัหวัด....................................
เมื่อวันที่.........  เดือน.......................... พ.ศ.  .................... ระหว่าง (สถานศึกษา/หน่วยงาน)  ..................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………...................….เขต…. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดย (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต าแหน่ง........................……………………………..... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับสัญญา”   ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว)........................…....................................... 
อายุ.................ปี  รับราชการในต าแหน่ง........................................................................................... ................................   
สังกัด (สถานศึกษา/หน่วยงาน).........................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………...........……………เขต…...
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   อยู่บ้านเลขที่.............ซอย...................................... 
ถนน....................................  ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................  จังหวัด...................... 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน ระดับปริญญา.......................สาขาวิชา................................ 
ที่สถาบันการศึกษา...............................…….................  ซึ่งตอ่ไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน   ระดับ
..........................  สาขาวิชา...........................................................................  ที.่............................................................... 
มีก าหนด.................  นับตั้งแตว่ันที่...............  เดือน..............................  พ.ศ.  ................................................จนถึงวันที่
.....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ..................... 
  ข้อ  2  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของสถานศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” 
ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและ/หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  ทั้งท่ีได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าด้วยโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  3  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเล่าเรียนให้ส าเร็จโดย         
เร็วที่สุด  และจะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน “ผู้ให้สัญญา”    
จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 

  ข้อ  4  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน 

 
/ข้อ  5….   

 

ตดิรูปถ่าย 
ผูล้าศึกษา          

1 นิ้ว 
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  ข้อ  5  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” ส าเร็จการศึกษาแล้ว  หรือทางราชการไม่อนุญาตให้“ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษา
ต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” เพิกถอนการอนุญาต
ตามสัญญานี้แล้ว “ผู้ให้สัญญา” จะต้องเข้าปฏิบัติราชการตามแผนงาน หรือโครงการที่ทางราชการก าหนดต่อไปในโรงเรียน  
วิทยาลัย  สถาบัน.................................................   หรือ................................  กระทรวงศึกษาธิการ  หรือกระทรวง  ทบวง  
กรม   ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทเีป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  (สอง)  เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา 
  ข้อ 6  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 ไม่ว่าจะด้วย             เหตุ
ใดๆ ก็ตาม หรือหาก “ผู้รับสัญญา” พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถท่ีจะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด
ได้ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที 
  ข้อ 7  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาข้อ 5 “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมดในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา รวมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่จะต้อง ชดใช้คืนแก่กรม    เจ้า
สังกัดทันท ี
  ในกรณีที ่“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 5          “ผู้ให้
สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าวในข้อ 7 วรรคหนึ่ง โดยลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่             “ผู้ให้
สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 8 เงินที่ จะชดใช้คืนและเงิน เบี้ ยปรับตามสัญญานี้  “ผู้ ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่                   
“ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก              “ผู้ให้
สัญญา” ไม่ช าระภายในก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ“ผู้รับสัญญา”    หรือไม่ก็
ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี       นับจากวันถัด
จากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
  ข้อ 9  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้      ไม่
ครบก าหนดเวลาตามข้อ 5  เพราะถึงแก่ความตายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ   เนื่องจากเจ็บป่วยทุพพลภาพ   ตกเป็น
ผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 7 แล้วแต่กรณี  แต่
ทั้งนี้  ถ้าในระหว่างเวลา......……………...เดือน.....…….......วัน  นับแต่วันที่  “ผู้รับสัญญา” ก าหนดให้กลับ    เข้าปฏิบัติ
ราชการหรือวันที่  “ผู้ให้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุข้างต้น “ผู้ให้สัญญา” ไปท างานอ่ืนๆ เช่น                  งาน
รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน  องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ ฯลฯ “ผู้ให้สัญญา”   ยังต้อง
รับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี เว้นแต่“ผู้รับสัญญา”  จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรให้   “ผู้ให้
สัญญา”  พ้นผิด 
  ข้อ 10  ในระหว่างที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                “ผู้ให้
สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ 5 ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  
หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือ
ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7 
  ข้อ  11  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้           “ผู้ให้
สัญญา”  ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางราชการ  
เพ่ือชดใช้เงินที่   “ผู้ให้สัญญา”  ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 

/ข้อ  12….     
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  ข้อ  12    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ (นาย,นาง,นางสาว)…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 

  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือมีค าพิพากษา 
ให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้มี       ผู้
ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด......……………........วัน   นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิม  ถึงแก่
กรรม หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก 
“ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกัน
แทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ 
  ข้อ  13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ พ.ศ.2538 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็น……………….ฉบับ (………………) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน   และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
                   (............................................) 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสัญญา 
         (.............................................) 

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

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

  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้.............................................................................................. ............  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
     ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

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

           (....................................................) 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

      ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 

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

 

หมายเหตุ กรณีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบอ านาจให้สถานศึกษาท าสัญญา และ 

สัญญาค้ าประกัน  ให้ท าสัญญา  3  ฉบับ 

   



สัญญาค้ าประกัน 

 
ท าท่ี...................................................... 

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

  ตามท่ี (นาย,นาง,นางสาว)........................................................  (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้
สัญญา”)  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ/ฝึกอบรม  ที่สถาบันการศึกษา...............................................  ตามสัญญาเลขที่

..................……………ลงวันที่.............................................  ( ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “สัญญาอนุญาต”)   นั้น 
             ข้าพเจ้า.......................................................…...........................ผู้ค้ าประกัน  อายุ...........................ป ี
บัตรประจ าตัวประชาชน  เลขที่......................................………....................  ออกให้ที่...................................................... 
เมื่อวันที่.............เดือน............……..............พ.ศ. ..................  อยู่บ้านเลขท่ี......................ซอย.........................................  
ถนน.............................  ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ / เขต................................  จังหวัด......................... 
คู่สมรสชื่อ............................................................................................................................. .............................................
     ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจความในสัญญาอนุญาตโดยตลอดแล้ว      จึงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อ 
………………………………………………………..  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน โดยตกลงร่วมรับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิด
สัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ   ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันที โดยส านักงาน              
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ “ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิด
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ข้อ  2  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม   ต่อ
ด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรมต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา   ระดับ
การศึกษา หรือสถานศึกษา ไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อนั้น ส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตก
ลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่อดังกล่าวด้วย 
            ข้อ  3   ในกรณีที่  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”   ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่  “ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า   
“ผู้ค้ าประกัน”ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
      ข้อ  4   ผู้ค้ าประกัน  ขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ  อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่า เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ดังนี้ 

/ที่ดิน..... 
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                    ที่ดิน 

ก. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

ข. โฉนดเลขที่........................………......  หน้าส ารวจ....................................................................... 
ระวาง............................................................ เนื้อท่ี.........................ไร่...................................งาน.................................วา 
อยู่ที่ต าบล / แขวง........................………......  อ าเภอ / เขต......................................จังหวดั ............................................ 
ราคาประมาณ..................................................................................................................................................... ........บาท 

หลักทรัพย์อ่ืนๆ   
............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. ....................................................... 
  ข้อ  5  “ผู้ค้ าประกัน”   จะไม่จ าหน่าย   โอน   ก่อหนี้สิน   หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของ  
“ผู้ค้ าประกัน”  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจาก  “ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ก่อน 

ข้อ  6  “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา”  
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาต 

สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
              (.....................................................) 

         ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
          (.....................................................) 

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

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

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า )   ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                         (..................................................) 



 

ความยินยอมของคู่สมรส 

 

 

  ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี………..............หมู่ที่............................

ตรอก/ซอย....................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................

อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด....................................................สัญชาติ...............................

คู่สมรสของ............................(1).......................................................ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญาค้ าประกันของ

.........................(1).............................................................แล้วยินยอมให้..................................(1).................................. 

ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ได้ 

 

                        ลงชื่อ........................................คู่สมรสผู้ยินยอม 

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

 

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

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

 

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

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

 

(ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นผู้ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ 

และขอผ่อนช าระหนี้หรือเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  4  หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

 

หมายเหตุ    (1)   ชื่อผู้ท าสัญญาค้ าประกัน 

(2) ชื่อผู้ท าหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 
(3) ชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 



 
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ 

ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 

       เขียนที…่…………………………………………..… 

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

 1.   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………นามสกลุ………………………….……….ต าแหนง่…………………………………
โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………………………..สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา……………………………เขต………..…
โทรศัพท์.............................................. 
  2.  วุฒิเดิม………………………………สาขาวิชา…………………………………………………………………
สถาบันการศึกษา……………………………….…………. 
 3.  เกิดวันที…่………เดือน……………………………………..พ.ศ……………………… นับถึงวันท่ี  15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา 
มีอายุ……ปี……………เดือน……….……….วัน เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี………เดือน………………………….พ.ศ…….……….มีเวลารบัราชการ
ติดต่อกันจนถึงวันท่ี  15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศกึษา รวม……….ปี…………..เดือน……………วัน 
 4.   ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา  โดยใช้เวลาราชการบางส่วนระดับการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปรญิญาโท/ปรญิญาเอก สาขาวิชา…………………...........  ณ สถาบันการศึกษา………………………………
ปีการศึกษา…........….. 
 5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ………………………………………..……..ผู้ขออนุญาต 
                                                           (………………………..…………………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……..................................................................……… 
      
          ลงช่ือ………………………..……………………………… 
                                                          (…………………………………………………………) 
       ต าแหน่ง……………………………………………………….……… 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
     ลงช่ือ…………………………………………………………… 
         (……………………………..……………………………) 
                 ต าแหน่ง……………………………………………….…… 
     วันท่ี………/……………………./………………………… 

 

 
 
 



แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
 

       เขียนที…่……………………………………………….. 

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

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………นามสกลุ…………….............….……………. 
ต าแหน่ง…………………………………………..โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………………..สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
............................................เขต............โทรศัพท์.........................................  วุฒิเดิม………………………………………………………..…             
สาขาวิชา……………..…………….…………………สถาบนัการศึกษา…………..........................................................…………………………… 
มีความประสงคข์ออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตรภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ไปศึกษาตัง้แต่เวลา………….……. น.                   
ถึงเวลา……………………น.  ระดับการศึกษา (ต่ ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร/ีปรญิญาโท/ปริญญาเอก)…………....................…….
สาขาวิชา………………………………………..ณ สถาบันการศึกษา………………………….……… ....................................................ปี
การศึกษา………………..  ขอให้ค ารบัรองไว้ดังน้ี 
 1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………นับถึงวันที่  15 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าศึกษา                    
มีอายุ…………..……ปี…………..……เดือน……….……….วัน 

2. ข้าพเจ้าเริม่รับราชการ เมื่อวันท่ี…………..เดือน……………...........………..พ..ศ.…….………….มีเวลารับราชการ
ติดต่อกันจนถึงวันท่ี 15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา รวมเวลา………ปี……….เดือน……….วัน 
 3. ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันท่ี……………เดือน……………………..…พ.ศ……….….  
เป็นระยะเวลา……….ปี……………….เดือน……….….วัน ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการของโรงเรียนหรือส านักงาน ตั้งแต่เวลา…………..น. 
ถึงเวลา……….…….น. โดยออกเดินทางจากโรงเรียนหรือส านักงาน เวลา………..….น. 
 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว  ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2559 ทั้งจะปฏิบัตติามเงื่อนไขใน
สัญญาทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤติตนใหเ้หมาะสม กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความบากบั่นอดทนให้ไดผ้ลสมกับ
ความมุ่งหมายของทางราชการ 
 
     ลงช่ือ………………………………………………………….ผู้ขออนุญาต 

                      (………………………………….……………….) 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….… 
 
                  ลงช่ือ……………………………………………… 
                (…………………………..………………) 
             ต าแหน่ง………………………….………………………… 
                   วันท่ี…………/……………………./………… 
 
 
 
 

 



แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา  โดยไม่ใช้เวลาราชการ 

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

 ข้าพเจ้า  (นาย /นาง/นางสาว) ……………………..…………........... นามสกุล ………………………….…. 
ต าแหน่ง  …………………………… โรงเรียน/หน่วยงาน …………..……………………..…………โทรศัพท์...…………..…………. 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วุฒิเดิม…………………..…………….……………………..….  
สาขาวิชา.....................................……………………สถาบันการศึกษา………………………………………..…..…………………..     
มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตรภาคนอกเวลาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ระดับการศึกษา                  
(ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชา………………………………………….……………….…..   
ณ สถาบันการศึกษา ……………………………………….………. ปกีารศึกษา ……………………..………….ขอให้ค ารับรอง 
ไว้ดังนี้ 
 1.  ข้าพเจ้าเกิดวันที่ ……เดือน…………พ.ศ. ……….  นับถึงวันที ่ ............เดือน.......... ของปีที่จะ
เข้าศึกษา มีอายุ............ ปี …… เดือน 
 2.  ข้าพเจ้าเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ……….เดือน............. พ.ศ………. มีเวลารับราชการติดต่อกัน
จนถึงวันที ่…….เดือน.................ของปีที่จะเข้าศึกษา รวมเวลา....... ปี ……เดือน 
 3.  ข้าพเจ้าขอลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ …..เดือน................. พ.ศ…….. เป็นระยะเวลา ………….. ปี 
ซึ่งในปี ……….…… เป็นปีสุดท้ายของการศึกษา 

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ  พ.ศ. 2538  ทั้งจะ 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ  และข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้เหมาะสม  กับทั้งจะตั้งใจศึกษา 
เล่าเรียนด้วยความบากบั่นอดทนให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 

 
       ลงชื่อ....................……………………………ผู้ขออนุญาต 
            (………………………………….…………) 
 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

               ลงชื่อ…………………………………….…………….. 
            (………………………………………......) 
      ต าแหน่ง………………………..….…………… 
      วันที่........…/………………..……/….……… 



 
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 

 
       เขียนที…่……………………………………... 

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

 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………….…………นามสกลุ…………….…………….……. 
ต าแหน่ง………………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………….สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………….…
เขต……….โทรศัพท์........................วุฒิเดิม……………………………………………สาขาวิชา……………………สถาบันการศึกษา……………………... 
             2.  เกิดวันที…่……………เดือน………………………………พ.ศ………………นับถึงวันท่ี 15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา                            
มีอายุ…..……ปี………..……เดือน……….……….วัน  
 3.  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่…..………เดือน……………………………….พ.ศ…….……….มเีวลารับราชการติดตอ่กันจนถึงวันท่ี                  
15 มิถุนายน ของปีท่ีจะเข้าศึกษา รวม………ปี……..เดือน……………วัน 
 4.  ขอไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศกึษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาโท/
ปริญญาเอก   .สาขาวิชา/วิชาเอก..…………………………………………………. 
ณ สถาบันการศึกษา……………………………………….ตั้งแตป่ีการศึกษา……..…………….. 
 5.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      

ลงช่ือ……………………….....……………..ผู้ขออนุญาต 
             (………………….……………………….) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

     ลงช่ือ…………………………..…………… 
                    (…….....…………………………………) 
             ต าแหน่ง…………………….………………………… 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

     ลงช่ือ………………………….…………… 
                    (………………….…………………………) 
          ต าแหน่ง…………………………….………………… 
          วันท่ี………/……………………./…………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ   ภาคฤดูร้อน 

 
       เขียนที่.......................................................... 
      วันท่ี…….……..เดือน…………..…….พ.ศ………………….…. 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………นามสกลุ……………………………………..………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………โรงเรยีน/หน่วยงาน………………………………….สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………….
เขต…………โทรศัพท์......................…วุฒิเดิม…………………สาขาวิชา……………..………………สถาบันการศกึษา……………………………….. 
มีความประสงค์ขออนุญาตไปศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดรู้อน มีก าหนด…………ภาคฤดูร้อน  โดยเริม่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของ
ปีการศึกษา……………………………......ขอให้ค ารับรองไวด้ังนี ้
 1.   ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาคฤดรู้อน (ดังหนังสือรับรองที่แนบ) 
โดยจะขออนุญาตเป็นปีๆ  ไป จนครบหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา……….……………ข้าพเจ้าขออนุญาตไปศึกษา มีก าหนด…..……..วัน 
ตั้งแต่วันท่ี………เดือน……………………..……พ.ศ………………ถึงวันท่ี………………เดือน…………………………………พ.ศ………………………. 
 2.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อไดร้บัอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538 ข้อ 23          ข้อ 24 และข้อ 25 ทั้งจะปฏิบัติตามเง่ือนไข
ในสัญญาทุกประการ และข้าพเจ้าจะประพฤตตินให้เหมาะสม                กับท้ังจะตั้งใจศึกษาเล่าเรยีนด้วยความบากบั่นอดทน 
ให้ได้ผลสมกับความมุ่งหมายของทางราชการ 
 
          ลงช่ือ………………..…………………………ผู้ขออนุญาต 
                                                                      (………………………………………….) 
ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
        ลงช่ือ……………………………………………..…… 
                          (…………......……………………………) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
        วันท่ี……/……………………./……………..… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจยั ภายในประเทศ 

 
 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..…นามสกุล………………….…………………………………………... 
ต าแหน่ง……………………………….โรงเรียน/หน่วยงาน…………...................................… สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา………………
เขต……....โทรศัพท์ .........................................................วุฒิเดิม…………………………………………สาขาวิชา……………………………………
สถาบันการศึกษา……………………….……………………..…………………… 
 2.  เกิดวันที…่……เดือน………………………..พ.ศ……… มีอาย…ุ…ปี……เดือน…….…..วัน 
 3.  เริ่มรับราชการเมื่อวันที…่..…เดอืน……………………พ.ศ…….……….รวมเวลาปฏิบัตริาชการ….............ปี…........เดือน 
 4.  หัวข้อการวิจัย………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………............................................................................. 
 5. ได้รับทุนวิจัยจาก………………………………………………………………………………………….………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................. 
 มีก าหนดระยะเวลา………ปี…………เดือน ตั้งแต่วันท่ี……………….............................................ถึง…….................………………………… 
 6. เงื่อนไขในการรับทุน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. วัตถุประสงค/์โครงการที่จะกลบัมาปฏิบัต…ิ………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ…………………..…………………………ผู้ขออนุญาต 
           (………..………………………………………) 
            ต าแหน่ง………………………………………………………… 
 
ความเห็น(หัวหน้าหมวด/ผู้บริหารสถานศึกษา/หัวหน้าหน่วยงาน)  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงช่ือ………………………………..…………………….… 
                                                               (………………….………………..………………………) 
                   ต าแหน่ง…………..……………………….………………………… 
 ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต  
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
     ลงช่ือ………………………………..…………………….… 
                                                             (………………….………………..………………………) 
                  ต าแหน่ง…………..……………………….………………………… 
        วันท่ี…………………/……………………./………………………… 

 



          (แบบท่ี 4) 

 

 

 ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………. 

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

เรื่อง  ขอขยายเวลาศึกษาต่อ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…………………………………….…………………….……..….อนุญาต 

ให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)……………………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 

โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต………. 

ลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ระดับปริญญา…………………………คณะ………………………………………………………………… 

สาขาวิชา/วิชาเอก………………………………………………….….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 

ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง………………………………………………………นั้น 

  บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่ออีก……………ภาคเรยีน ในภาคเรียนที่…………………… 

ปีการศึกษา………………………… ซึ่งขณะนี้การศึกษาของข้าพเจ้าอยู่ในระดับ    ดังนี้ 

1. ภาควิชาการ  (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 

    ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ได้คะแนนเฉลี่ย……………………….. 

 ศึกษารายวิชาแล้ว  จ านวน………………….หนว่ยกิต  ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย…………..………… 
และเหลือวิชาที่จะต้องศึกษาอีก จ านวน……………….หน่วยกิต 

 2.  ภาควิทยานิพนธ์ หรือ สอบข้อเขียนพิสดาร    

 (อยู่ในขั้นใด โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ) 

     2.1  สอบข้อเขียนพิสดาร  

   สอบข้อเขียน   สอบปากเปล่า 

     2.2  ภาควิทยานิพนธ์   

       เสนอโครงร่าง   ด าเนินการวิจัย   สอบวิทยานิพนธ์ 

   เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาศึกษาต่อ……………………….………………………………………………….… 

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

 

/ข้าพเจ้า...... 

 

แบบค ำร้องขอขยำยเวลำศึกษำต่อ 



- 2 - 

 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบความเห็นของ 
สถาบันการศึกษามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ลงชื่อ……………………………………… 

         (…………………………………..) 



 (แบบท่ี 5) 

 

 

 

                   ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………… 

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

เรื่อง  ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

เรียน  …………………………………………………………………………. 

    ตามท่ี (ชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ)…….……………………………………………..……………..………….………. 

อนุญาตให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………………. 

โรงเรียน/หน่วยงาน……………………………………………สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………………………………เขต…….. 

ลาศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ/ภาคนอกเวลา/ภาคฤดูร้อน) ระดับปริญญา………………คณะ…………….…….…….……. 

สาขาวิชา/วิชาเอก…………………………………………………….สถาบันการศึกษา………………………………………………………………… 

ตั้งแต่ปีการศึกษา………………………..ระหว่างวันที่………………………………………..ถึง……………………………….………………………นั้น 

     บัดนี้ ขา้พเจ้า   ส าเร็จการศึกษา   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์   ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว   

จึงขอรายงานตัวเพ่ือขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่……..………เดือน…………………..พ.ศ…………………………..   

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

    หนังสือส่งตัวให้กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมจากสถาบันการศึกษา 

   ใบแสดงผลการเรียน (transcript) 

   ใบปริญญาบัตร 

    อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………….. 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและด าเนินการต่อไป 

 

 

      ลงชื่อ……………………………………………………… 

         (…………………………………….……………..) 

 

แบบค ำร้องขอกลับเข้ำปฏิบัตริำชกำร 



(ร 
ตัวอย่างค าสั่งให้ ข้าราชการครู ไปศึกษาต่อภายในประเทศ 

 
ค ำสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 

เรื่อง   อนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ  

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

 อำศัยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรไปศึกษำเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย
ภำยในประเทศ พ.ศ. 2559 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 660/2555 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภำคม  2555  
เรื่อง มอบอ ำนำจกำรอนุญำตกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัย ภำยในประเทศ พ .ศ. 2547 จึงอนุญำตให้  (นำย/นำง/นำงสำว) 
………………………………………………………………………ต ำแหน่ง………..…………………..……...ต ำแหน่งเลขที่…………………..
สังกัด (โรงเรียน/สพท.)………………………………………………… ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท… (ก หรือ ข) 
ระดับปริญญำ (ตรี/โท/เอก) ประจ ำปีกำรศึกษำ……………….วุฒิ…………(ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต)………………………
สำขำวิชำ/วิชำเอก……………….………………………………….….ณ มหำวิทยำลัย………………………………………..……………..........
มีก ำหนด……….ปีตั้งแต่วันที่…………..เดือน………….…….พ.ศ……………ถึงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………………… 

       สั่ง  ณ  วันที่…………………..เดอืน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

        (ลงชื่อ) 

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

                   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….. 
 

 
 
 
 

(รูปแบบท่ี 6) 
 



 
ตัวอย่างค าสั่งให้  ข้าราชการครู  ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

        
ค ำสั่ง……………………………………….. 

ที่ …………………../25……… 

เรื่อง   อนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูขยำยเวลำศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ (ครั้งที…่…) 

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

 อนุสนธิค ำสั่ง………………./………….สั่ง  ณ วันที่……  …เดือน…………….………….พ.ศ………………… อนุญำตให้
ข้ำรำชกำรครู ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท.…(ก หรือ ข) ระดับปริญญำ……..…(ตรี/โท/เอก)………..……. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ…………….สำขำวิชำ…………………………………...………… ณ มหำวิทยำลัย…………………………………………
มีก ำหนด……….ปี ตั้งแต่วันที่……..เดือน……………….….พ.ศ……………… ถึงวันที่…..…เดือน……………………….พ.ศ….………นั้น 

 บัดนี้ ข้ำรำชกำรดังกล่ำวได้ขอขยำยเวลำศึกษำต่อครั้งที่…......อีก 1 ภำคกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ …….
ปีกำรศึกษำ…………. ตั้งแต่วันที่…….…เดือน………………….....พ.ศ……..….ถึงวันที่……………เดือน………….…………พ.ศ………….  
จึงให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวขยำยเวลำศึกษำต่ออีก 1 ภำคกำรศึกษำ 

        ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี…………เดือน……………………………พ.ศ. ……………. 

สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

 

       

        (ลงชื่อ) 

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

                   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….. 
 

 

 



 
     ตัวอย่างค าส่ังให้  ข้าราชการครู  ทีไ่ปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม      

 
ค ำสั่ง……………………………………….. 

ที ่…………………../25……… 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรครูที่ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกต ิกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร 

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

  อนุสนธิค ำสั่ง……….…./……………………สั่ง ณ วันที่…..…เดือน……………..…..พ.ศ……….. อนุญำตให้   
(นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………..……ต ำแหนง่………..………………….………..   ต ำแหน่งเลขท่ี…………………..
สังกัด(หน่วยงำน/สพท.)……………………………....………… ไปศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท…..…..(ก หรือ ข) 
ระดับปริญญำ……………….….…(ตรี/โท/เอก) ประจ ำปีกำรศึกษำ……………   วุฒิ……(ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต)…….. 
สำขำวิชำ/วิชำเอก……………………..………………… ณ มหำวิทยำลัย…………………..……………………… มีก ำหนด…………….ปี 
ตั้งแต่วันที่……………..เดือน………………..…….พ.ศ……..……. ถึงวันที่……………เดือน………………….……….พ.ศ…………………… 
(และค ำสั่ง………….…/……….. สั่ง ณ วันที่…….เดือน…………………พ.ศ……………. อนุญำตให้ข้ำรำชกำรขยำยเวลำศึกษำต่อ
ภำคปกติ ภำยในประเทศ (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่……………….เดือน…………….…..…….พ.ศ…………….…. ถึงวันที่…………..……
เดือน……………….พ.ศ…………………) นั้น 

   บัดนี ้ ข้ำรำชกำรดังกล่ำวได้ศึกษำครบตำมหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำ และรำยงำนตัวเพ่ือขอ
กลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรตำมเดิมแล้ว จึงให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร ตั้งแต่วันที่….…เดือน……………….….
พ.ศ………..…… 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่…………..เดือน…………………………พ.ศ………….. 

 สั่ง  ณ  วันที่………..เดือน……………………… พ.ศ. ………….. 

 

  
 

       (ลงชื่อ) 

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

                   ต ำแหน่ง…………………………………….…………….. 
 
 



สัญญาค ้าประกัน 
 

           สัญญาฉบับนี้ ท าข้ึน ณ..................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ........................ 
 
  ตามท่ี......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก ................................................................. .................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
ให้ไปศึกษาเพ่ิม/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ .......................................................................................  
ตามสัญญาเลขที.่............................… ลงวันที่............................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาอนุญาต” นั้น 
  ข้าพเจ้า.......................................................… .......................ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ป ี
อาชีพ................................................ ต าแหน่ง.................................................สังกัด.............. .................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ซอย.........................................  ถนน.....................................................................  
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................………….. 
คู่สมรสชื่อ.................................................................เกี่ยวพันกับ “ผู้ให้สัญญา” โดยเป็น..............................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ “ผู้รับสัญญา” โดยตกลงร่วม        
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใด ๆ “ผู้ค้ าประกัน” ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ทันที โดย “ผู้รับสัญญา” มิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ 
“ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ไปจากเดิม 
และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น “ผู้รับสัญญา” จะได้แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาต่อ
ดังกล่าวด้วย 
 ข้อ  ๒  ในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน” ได้ตกลงยินยอม
ในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และ “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงมิให้ถือเอาการผ่อน



เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ “ผู้ค้ าประกัน” และจะรับผิด
ในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
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 ข้อ ๓ “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
            (.......................................................) 

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

     ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
           (.......................................................) 
 



สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคปกต ิ  

สัญญาเลขท่ี.................................. 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ........................……………………………............................................………..........…... 
ต าบล/แขวง..................………………………………………........... อ าเภอ/เขต.....................……………………………........…. 
จังหวัด...................................................เมื่อวันที่................  เดือน....................................  พ.ศ.  .......................….
ระหว่าง (หน่วยงาน)  ...................................................................................................….....…… ........................….... 
โดย.........................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ                         
(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………….......................…......................... 
เกิดเม่ือวันที่..................เดือน..............................................พ.ศ. ............................อายุ.................ปี  รับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง..........................................................................................  
วิทยฐานะ ...................................................ขัน้...........................บาท สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา 
................................................................................................. สังกัด..................... ................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................. ซอย...................................... ถนน...................................... ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต.......................................  จังหวัด.......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรยีกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 
  โดยที่ “ผู้ให้สัญญา” เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ         
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกต ิระดับ..............  
สาขาวิชา............................................................. สถาบันการศึกษา......................................................................... 
มีก าหนด......................  นับตั้งแต่วันที่.............  เดือน.................................  พ.ศ.  ………………........................ 
จนถึงวันที.่....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ............................... 
 ข้อ  ๒  ในระหว่างที่   “ผู้ให้สัญญา”    ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของ
สถาบันการศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง ระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาฉบับนี้ 
  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาให้ส าเร็จโดยเร็ว และ
จะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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  ในกรณีที ่“ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไป
ศึกษาตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษาที่   
“ผู้ให้สัญญา”   ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน
และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ “ผู้รับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
  ข้อ ๓ ในกรณีท่ี “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” 
พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” 
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” ไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเรียก “ผู้ให้สัญญา” กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และ 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ 
“ผู้ให้สัญญา” ทันที 
  ๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา.........................................................................................................
หรือหน่วยงานการศึกษา...........................................................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อน
เข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม  ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการ
ก าหนดทันทเีป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
   ๓.๓ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามสัญญาเลขที่..................วันที่...........................................................................ซึ่ง “ผู้ให้สัญญา” ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน..............ปี.......................เดือน.......................วัน   
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยนับรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ารับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ด้วย 
      ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ 
๓.๓ “ผู้ให้สัญญา” ยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๔ เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” เสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ  ๑ หรือไม่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา....................................... 
........................................................................หรือหน่วยงานการศึกษา............................................... .....................  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนเข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการทีท่างราชการก าหนดทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
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ข้อ ๕ ในกรณีท่ี “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้
เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไมก่ลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินทุน และ
หรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพ่ิม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการใน
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อคืนให้แก่ “ผู้รับสัญญา” นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็น          
เบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกหนึ่งเท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   ๕.๒ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ 
หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามข้อ ๕.๑ จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ “ผู้ให้
สัญญา"”กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่ “ผู้รับสัญญา” จน
ครบถ้วน ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา” 
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็
ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 ข้อ ๗  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔  เพราะถึงแก่ความตายหรือ ถูกสั่งให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ  
เนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒  แล้วแต่กรณี   
  ในระหว่างระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับ
สัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๕ 
 ข้อ ๘  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา”  
ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางราชการ  
เพ่ือชดใช้เงินที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ ๙    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ ………………………………………….…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 
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  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หรือมีค า
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ า
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถจัด 
ให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ กรณีที่ลาศึกษาต่อเสร็จหรือส าเร็จแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนก็ให้ชดใช้เงินและ
เบี้ยปรับตามข้อ ๕ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐  ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นไว้ ๓ (สาม) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจ
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับสัญญา 
                (....................................................) 

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

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
                (....................................................) 
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  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ.............................................................. 
ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
      (ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาค ้าประกัน 
 

           สัญญาฉบับนี้ ท าข้ึน ณ..................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ........................ 
 
  ตามท่ี......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก ..................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
ให้ไปศึกษาเพ่ิม/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ .......................................................................................  
ตามสัญญาเลขที.่............................… ลงวันที่............................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาอนุญาต” นั้น 
  ข้าพเจ้า.......................................................… .......................ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ป ี
อาชีพ................................................ ต าแหน่ง.................................................สังกัด...................... .......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ซอย.........................................  ถนน.....................................................................  
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................………….. 
คู่สมรสชื่อ.................................................................เกี่ยวพันกับ “ผู้ให้สัญญา” โดยเป็น..............................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ “ผู้รับสัญญา” โดยตกลงร่วม        
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใด ๆ “ผู้ค้ าประกัน” ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ทันที โดย “ผู้รับสัญญา” มิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ 
“ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป นกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ไปจากเดิม 
และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น “ผู้รับสัญญา” จะได้แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาต่อ
ดังกล่าวด้วย 
 ข้อ  ๒  ในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน” ได้ตกลงยินยอม
ในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และ “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงมิให้ถือเอาการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ “ผู้ค้ าประกัน” และจะรับผิด
ในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
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 ข้อ ๓ “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
            (.......................................................) 

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

     ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
           (.......................................................) 
 



สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคนอกเวลา   

สัญญาเลขท่ี.................................. 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ........................……………………………............................................………..........…... 
ต าบล/แขวง..................………………………………………........... อ าเภอ/เขต.....................……………………………........…. 
จังหวัด...................................................เมื่อวันที่................  เดือน....................................  พ.ศ.  .......................….
ระหว่าง (หน่วยงาน)  ...................................................................................................….....…… ........................….... 
โดย.........................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ                         
(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………….......................…......................... 
เกิดเม่ือวันที่..................เดือน..............................................พ.ศ. ............................อายุ.................ปี  รับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง..........................................................................................  
วิทยฐานะ ...................................................ขั้น...........................บาท สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา 
................................................................................................. สังกัด..................... ................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................. ซอย...................................... ถนน...................................... ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต.......................................  จังหวัด.......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 
  โดยที่ “ผู้ให้สัญญา” เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา 
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา                 
ระดับ..............  สาขาวิชา.................................................... สถาบันการศึกษา........................................................ 
มีก าหนด......................  นับตั้งแต่วันที่.............  เดือน.................................  พ.ศ.  ………………........................ 
จนถึงวันที.่....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ............................... 
 ข้อ  ๒  ในระหว่างที่   “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของ
สถาบันการศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง ระหว่ างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาฉบับนี้ 
  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาให้ส าเร็จโดยเร็ว และ
จะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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  ในกรณีที ่“ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไป
ศึกษาตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษาที ่  
“ผู้ให้สัญญา”   ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน
และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ “ผู้รับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
  ข้อ ๓ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” 
พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” 
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” ไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเรียก “ผู้ให้สัญญา” กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และ 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ 
“ผู้ให้สัญญา” ทันท ี
  ๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา.........................................................................................................
หรือหน่วยงานการศึกษา...........................................................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อน
เข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม  ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการ
ก าหนดทันทเีป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
   ๓.๓ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามสัญญาเลขที่..................วันที่...........................................................................ซึ่ง “ผู้ให้สัญญา” ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน..............ปี.......................เดือน.......................วัน   
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยนับรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ารับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ด้วย 
      ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ 
๓.๓ “ผู้ให้สัญญา” ยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๔ เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” เสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ  ๑ หรือไม่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา....................................... 
........................................................................หรือหน่วยงานการศึกษา.......................................................... ..........  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนเข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการที่ทางราชการก าหนดทันทีเป็นเวลาติดต่อกัน ๑๒ (สิบสอง) เดือนเต็ม 
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 ข้อ ๕ ในกรณีท่ี “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้
เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินทุน และ
หรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพ่ิม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการใน
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อคืนให้แก่ “ผู้รับสัญญา” นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ย
ปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกหนึ่งเท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   ๕.๒ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ 
หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามข้อ ๕.๑ จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ “ผู้ให้
สัญญา"”กลบัเข้าปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่ “ผู้รับสัญญา” จน
ครบถ้วน ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา” 
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็
ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 ข้อ ๗  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔  เพราะถึงแก่ความตายหรือ ถูกสั่งให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ  
เนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒  แล้วแต่กรณี   
  ในระหว่างระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับ
สัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๕ 
 ข้อ ๘  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา”  
ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางราชการ  
เพ่ือชดใช้เงินที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ ๙    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ ………………………………………….…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 
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  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หรือมีค า
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ า
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถจัด 
ให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ กรณีที่ลาศึกษาต่อเสร็จหรือส าเร็จแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนก็ให้ชดใช้เงินและ
เบี้ยปรับตามข้อ ๕ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐  ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นไว้ ๓ (สาม) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจ
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับสัญญา 
                (....................................................) 

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

      (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
                (....................................................) 
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  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ.............................................................. 
ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
      (ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค ้าประกัน 
 

           สัญญาฉบับนี้ ท าข้ึน ณ..................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ........................ 
 
  ตามท่ี......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก ................................................................. .................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
ให้ไปศึกษาเพ่ิม/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ .......................................................................................  
ตามสัญญาเลขที.่............................… ลงวันที่............................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาอนุญาต” นั้น 
  ข้าพเจ้า.......................................................… .......................ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ป ี
อาชีพ................................................ ต าแหน่ง.................................................สังกัด............................ .................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ซอย.........................................  ถนน.....................................................................  
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................………….. 
คู่สมรสชื่อ.................................................................เกี่ยวพันกับ “ผู้ให้สัญญา” โดยเป็น..............................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ “ผู้รับสัญญา” โดยตกลงร่วม        
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใด ๆ “ผู้ค้ าประกัน” ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ทันที โดย “ผู้รับสัญญา” มิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ 
“ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ไปจากเดิม 
และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น “ผู้รับสัญญา” จะได้แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาต่อ
ดังกล่าวด้วย 
 ข้อ  ๒  ในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน” ได้ตกลงยินยอม
ในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และ “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงมิให้ถือเอาการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ “ผู้ค้ าประกัน” และจะรับผิด
ในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 



- ๒ - 
 
 ข้อ ๓ “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

 สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
            (.......................................................) 

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

     ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
           (.......................................................) 
 



สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ  ภาคฤดูร้อน   

สัญญาเลขท่ี.................................. 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  ........................……………………………............................................………..........…... 
ต าบล/แขวง..................………………………………………........... อ าเภอ/เขต.....................……………………………........…. 
จังหวัด...................................................เมื่อวันที่................  เดือน....................................  พ.ศ.  .......................….
ระหว่าง (หน่วยงาน)  ...................................................................................................….....…… ........................….... 
โดย.........................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ                         
(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………….......................…......................... 
เกิดเม่ือวันที่..................เดือน..............................................พ.ศ. ............................อายุ.................ปี  รับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง..........................................................................................  
วิทยฐานะ ...................................................ขั้น...........................บาท สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา 
................................................................................................. สังกัด..................... ................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................. ซอย...................................... ถนน...................................... ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต.......................................  จังหวัด.......................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 
  โดยที่ “ผู้ให้สัญญา” เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน 
ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน ระดับ..............  
สาขาวิชา............................................................. สถาบันการศึกษา......................................................................... 
มีก าหนด......................  นับตั้งแต่วันที่.............  เดือน.................................  พ.ศ.  ………………........................ 
จนถึงวันที.่....................  เดือน.....................................  พ.ศ.  ............................... 
 ข้อ  ๒  ในระหว่างที่   “ผู้ให้สัญญา”    ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้   “ผู้ให้สัญญา”จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการของ “ผู้รับสัญญา” และของ
สถาบันการศึกษาที่ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาอยู่ ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย
และพัฒนา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง ระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้
บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาฉบับนี้ 
  “ผู้ให้สัญญา” จะตั้งใจ อุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาให้ส าเร็จโดยเร็ว และ
จะสนใจแสวงหาความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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  ในกรณีที ่“ผู้ให้สัญญา” มีกิจธุระจ าเป็นหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจไป
ศึกษาตามปกติได้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อสถาบันการศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องยื่นใบลาต่อ “ผู้รับสัญญา”  ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย 
  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถาบันการศึกษาที ่  
“ผู้ให้สัญญา”   ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อก่อนส าเร็จการศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้รับสัญญา” ก่อน
และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ “ผู้รับสัญญา” ทราบ ทุกภาคเรียน 
  ข้อ ๓ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” 
พิจารณาเห็นว่า “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา” 
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” ไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความ
จ าเป็นต้องเรียก “ผู้ให้สัญญา” กลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ “ผู้รับสัญญา” มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตาม
สัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และ 
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   ๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อ “ผู้รับสัญญา” หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ 
“ผู้ให้สัญญา” ทันท ี
  ๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา.........................................................................................................
หรือหน่วยงานการศึกษา...........................................................................................................................ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อน
เข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง  กรม  ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการ
ก าหนดทันทเีป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
   ๓.๓ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและ
พัฒนาตามสัญญาเลขที่..................วันที่...........................................................................ซึ่ง “ผู้ให้สัญญา” ยังเหลือ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาดังกล่าวอยู่เป็นจ านวน..............ปี.......................เดือน.......................วัน   
“ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ โดยนับรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ารับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ตามสัญญานี้ด้วย 
      ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ 
๓.๓ “ผู้ให้สัญญา” ยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๔ เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” เสร็จหรือส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ  ๑ หรือไม่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการในสถานศึกษา....................................... 
........................................................................หรือหน่วยงานการศึกษา.............................................. ......................  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนเข้ารับการศึกษา หรือในกระทรวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรตามแผนงานหรือ
โครงการทีท่างราชการก าหนดทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ไปศึกษา 
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 ข้อ ๕ ในกรณีท่ี “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้
เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิบัติราชการเลย “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินทุน และ
หรือเงินเดือน รวมทั้งเงินเพ่ิม และหรือเงินอ่ืนใดทั้งสิ้น ที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการใน
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อคืนให้แก่ “ผู้รับสัญญา” นอกจากนี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ย
ปรับให้แก่ “ผู้รับสัญญา” อีกหนึ่งเท่าของเงินที่ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 
   ๕.๒ ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติราชการบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ 
หรือข้อ ๓.๓ หรือ ข้อ ๔ เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามข้อ ๕.๑ จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ “ผู้ให้
สัญญา"”กลับเขา้ปฏิบัติราชการ 
 ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระให้แก่ “ผู้รับสัญญา” จน
ครบถ้วน ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา” 
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือช าระไม่ครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ “ผู้รับสัญญา” หรือไม่ก็
ตาม “ผู้ให้สัญญา” จะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 ข้อ ๗  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการชดใช้หรือปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔  เพราะถึงแก่ความตายหรือ ถูกสั่งให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ  
เนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ   ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี  “ผู้ให้สัญญา”   ไม่ต้องรับผิดตามความใน
ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒  แล้วแต่กรณี   
  ในระหว่างระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างเวลาที่                
“ผู้ให้สัญญา”  กลับเข้าปฏิบัติราชการต่อมาตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  หรือปลดออกจากราชการ “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ “ผู้รับ
สัญญา” เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ ๕ 
 ข้อ ๘  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  มีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้ “ผู้ให้สัญญา”  
ยอมให้ “ผู้รับสัญญา”  หักเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางราชการ  
เพ่ือชดใช้เงินที่  “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ ๙    ในวันท าสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ได้จัดให้ ………………………………………….…............................... 
ท าสัญญาค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว 
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  ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย  หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด  หรือมีค า
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือ “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้ “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา”  
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน  ภายในก าหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ า
ประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ 
“ผู้ให้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถจัด 
ให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ กรณีที่ลาศึกษาต่อเสร็จหรือส าเร็จแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนก็ให้ชดใช้เงินและ
เบี้ยปรับตามข้อ ๕ โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐  ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งที่จะมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  สัญญานี้ท าขึ้นไว้ ๓ (สาม) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาและผู้รับมอบอ านาจ
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้รับสัญญา 
                (....................................................) 

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

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



- 5 - 
 

  ข้าพเจ้า......................................................  คู่สมรสของ.............................................................. 
ยินยอมให้..........................................................................................................  ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
      (ลงชื่อ)......................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
      (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
                (....................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส    (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
      (ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา 
                (....................................................) 
 

  
 

สัญญาค ้าประกัน 
 

           สัญญาฉบับนี้ ท าข้ึน ณ..................................................... 

          วันที่............  เดือน...........…........  พ.ศ.  ........................ 
 
  ตามท่ี......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”  
ได้รับอนุญาตจาก ..................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”
ให้ไปศึกษาเพ่ิม/ฝึกอบรม/ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ณ .......................................................................................  
ตามสัญญาเลขที.่............................… ลงวันที่............................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“สัญญาอนุญาต” นั้น 



  ข้าพเจ้า.......................................................….......................ผู้ค้ าประกัน  อายุ..........................ปี 
อาชีพ................................................ ต าแหน่ง.................................................สังกัด........................ ........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ซอย.........................................  ถนน.....................................................................  
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด..........................………….. 
คู่สมรสชื่อ.................................................................เกี่ยวพันกับ “ผู้ให้สัญญา” โดยเป็น..............................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ “ผู้รับสัญญา” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกัน “ผู้ให้สัญญา” ต่อ “ผู้รับสัญญา” โดยตกลงร่วม        
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับ “ผู้ให้สัญญา” กล่าวคือ ถ้า “ผู้ให้สัญญา” ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใดด้วยประการใด ๆ “ผู้ค้ าประกัน” ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น
ทุกประการให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ทันที โดย “ผู้รับสัญญา” มิจ าต้องเรียกร้องให้ “ผู้ให้สัญญา” ช าระหนี้ก่อนและ 
“ผู้ค้ าประกัน”  จะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป นกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้ขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขอขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ไปจากเดิม 
และแม้ว่าการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาต่อนั้น “ผู้รับสัญญา” จะได้แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า  “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษา หรือฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาต่อ
ดังกล่าวด้วย 
 ข้อ  ๒  ในกรณีที่ “ผู้รับสัญญา” ผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่   
“ผู้ให้สัญญา”  โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ “ผู้ค้ าประกัน” ทราบก็ตาม ให้ถือว่า “ผู้ค้ าประกัน” ได้ตกลงยินยอม
ในการผ่อนเวลา  หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และ “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงมิให้ถือเอาการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ “ผู้ค้ าประกัน” และจะรับผิด
ในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน 
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 ข้อ ๓ “ผู้ค้ าประกัน”  จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 



 สัญญานี้ท าขึ้น.................................(.........................)   ฉบับ   มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
            (.......................................................) 

     ลงชื่อ........................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
            (.......................................................) 

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

     ลงชื่อ........................................................พยาน 
            (.......................................................) 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส   (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
           (.......................................................) 
 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
                                            ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ผู้จัดท ำ 
นางลลิตา   แย้มมี    พนักงานราชการ 
                                            ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
 
 
ออกแบบปก 
นางลลิตา   แย้มมี   พนักงานราชการ 
                                            ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  
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