
 
สัญญาเลขท่ี                  /              

 

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา   ฝึกอบรม   หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ต่างประเทศ 
 
  สัญญาฉบบัน้ีท าขึ้น  ณ           กรมสุขภาพจิต           ต าบล / แขวง        ตลาดขวญั    
อ าเภอ / เขต       เมือง  จงัหวดั         นนทบุรี        เม่ือวนัท่ี    เดือน       พ.ศ.                     
ระหวา่ง    กรมสุขภาพจิต   โดย                                  ต าแหน่ง               
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่“ผูรั้บสัญญา”ฝ่ายหน่ึงกบั นาย / นาง / นางสาว     
ช่ือสกุล    เกิดเม่ือวนัท่ี        เดือน                      พ.ศ.         อาย ุ            ปี  
รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน     สามญั            ระดบั        ขั้น                                      บ า ท 
ต าแหน่ง   สังกดั     กรมสุขภาพจิต    กอง      
กระทรวง     สาธารณสุข    อยูบ่า้นเลขท่ี        ซอย            ถนน    
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่  “ผูใ้หส้ัญญา”  อีกฝ่ายหน่ึง 
 
  โดยที่ผูใ้ห้สัญญาเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตจากผูร้ับสัญญาให้ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติั     
การวิจยั  ณ  ต่างประเทศ  ดว้ยทุนประเภท                                                   ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบติัการวิจยัและดูงาน  ณ   ต่างประเทศ    พ.ศ. 2549 
 
 

  คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ผูรั้บสัญญาอนุญาตให้ผูใ้ห้สัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ณ  ต่างประเทศ  
ระดบั                                   สาขาวิชา                                                      
ณ ประเทศ                                 มีก าหนด          ปี         เดือน        วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี                   
เดือน                  พ.ศ.        จนถึงวนัท่ี             เดือน                      พ.ศ.                                                                                                    
 
  ในกรณีท่ีผูรั้บสัญญาอนุญาตให้ผูใ้ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา  ฝึกอบรม หรือปฏิบติั  
การวิจยั  ณ  ต่างประเทศ  หลงัจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหน่ึง  ผูใ้ห้สัญญาตกลงท่ีจะท าสัญญา  
กบัผูรั้บสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติั  
การวิจยั  ณ  ต่างประเทศ  แต่หากไม่ไดมี้การจดัท าสัญญาขึ้นใหม่  ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  ให้ถือว่าสัญญาฉบบัน้ี
มีผลครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัใหข้ยายดงักล่าวดว้ย 
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  ขอ้  2  ในระหวา่งเวลาท่ีผูใ้หส้ัญญาไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษา  ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั  ผูใ้ห้
สัญญาจะตอ้งรักษาวินยั และประพฤติปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของขา้ราชการหรือค าสั่งทางราชการ  ของผูรั้บ
สัญญา และของสถานศึกษาหรือสถาบนัท่ีผูใ้หส้ัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัตลอดจน     ระเบียบวา่ดว้ย
การใหข้า้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมและดูงาน    ณ    ต่างประเทศ   พ.ศ.  2549  และท่ีแกไ้ข   เพิ่มเติมและกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค  าสั่งอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวกบัขา้ราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัและเก่ียวกบัการจ่าย
เงินเดือนระหวา่งลาไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ทั้งท่ีไดอ้อกใชบ้งัคบัอยูแ่ลว้ในวนัท าสัญญาน้ี  และท่ีจะ
ออกใชบ้งัคบัต่อไปโดยเคร่งครัด และใหถื้อวา่กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งดงักล่าวนั้น  เป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาฉบบัน้ี 
  ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษต์่อการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั
และจะตั้งใจศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัดว้ยความวิริยะ  อุตสาหะ  เพื่อใหส้ าเร็จการศึกษา   ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบติัการวิจยัโดยเร็ว 
  ขอ้  3  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาประพฤติผิดสัญญาดงักล่าวในขอ้  2  หรือในกรณีท่ีผูรั้บสัญญา
พิจารณาเห็นวา่  ผูใ้หส้ัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือเสร็จส้ินการปฏิบติัการวิจยั  ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามขอ้  1  หรือการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัของผูใ้หส้ัญญาตอ้งยติุลงดว้ย     ประการใด  ๆหรือ
ผูรั้บสัญญาไม่อนุญาตให้ผูใ้ห้สัญญาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัไม่วา่กรณีใด  ๆ   หรือมีความจ าเป็นตอ้ง
เรียกผูใ้หส้ัญญากลบัมาปฏิบติังานในหนา้ท่ีราชการ  ผูรั้บสัญญามีสิทธิเพิกถอน        การอนุญาตตามสัญญาน้ีได้
ทนัทีและมีสิทธิระงบัซ่ึงทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินท่ีทางราชการจ่าย   ช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอ่ืนใดและผูใ้ห้
สัญญาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   3.1รายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการเป็นหนงัสือต่อผูรั้บสัญญาหรือผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นตน้ของผูใ้หส้ัญญาทนัที 
   3.2  เขา้ปฏิบติัราชการในกรม    สุขภาพจิต    กระทรวง   สาธารณสุข         หรือกระทรวง 
ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผูรั้บสัญญาและส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นสมควรทนัทีเป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาท่ี
ศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ณ  ต่างประเทศ 
   3.3ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาเคยไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติั การวิจยั หรือมี
พนัธะผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัราชการชดใชต้ามสัญญาอ่ืนและยงัปฏิบติัราชการชดใชไ้ม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้นการ
ปฏิบติัราชการชดใชต้ามสัญญาน้ีใหเ้ร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีปฏิบติัราชการชดใชค้รบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว้ 
   ความเสียหายใด  ๆ อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูใ้หส้ัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้  3.1 3.2    และ 3.3  
ผูใ้หส้ัญญายนิยอมรับผิดชดใชท้ั้งส้ิน 
   ขอ้  4  เม่ือผูใ้หส้ัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ทั้งน้ีไม่วา่
จะเสร็จหรือส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัภายในระยะเวลาตามขอ้  1  หรือไม่  ผูใ้หส้ัญญา  จะตอ้ง
กลบัมาปฏิบติัราชการในกรม       สุขภาพจิต       กระทรวง      สาธารณสุข       หรือ  ในกระทรวง  ทบวง  กรมอ่ืน  ตามท่ี
ผูรั้บสัญญาและส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นสมควรในทนัทีเป็นระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา  
ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั  ณ   ต่างประเทศ 

/ในกรณีท่ี... 
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  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาเคยไดรั้บอนุญาตให้ไปศึกษา     ฝึกอบรม    ปฏิบติัการวิจยัหรือมีพนัธะ   
ผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัราชการชดใชต้ามสัญญาอ่ืนและยงัปฏิบติัราชการชดใชไ้ม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น   
การปฏิบติัราชการชดใชต้ามสัญญาน้ีใหเ้ร่ิมตน้นบัตั้งแต่วนัท่ีปฏิบติัราชการชดใชค้รบก าหนดเวลาตามสัญญา  
เดิมแลว้ 
  ขอ้  5  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาผิดสัญญาในขอ้  3.2  หรือขอ้ 4  หรือผูใ้หส้ัญญาไม่กลบัมา   ปฏิบติั
ราชการไม่วา่ดว้ยเหตุใด ผูใ้ห้สัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินแก่ทางราชการ 
   5.1 กรณีผูใ้หส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ดว้ยทุนประเภท 1 (ก) 
หรือทุนประเภท 1 (ค) ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งชดใชทุ้น เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหวา่งศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั คืนให้แก่ผูรั้บสัญญา นอกจากน้ี ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจ านวนหน่ึงเท่าของ
จ านวนทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกดว้ย 
   5.2 กรณีผูใ้หส้ัญญาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติัการวิจยั  ดว้ยทุนประเภท 1 (ข) 
ผูใ้หส้ัญญาตอ้งชดใชเ้งินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหวา่งศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั 
คืนใหแ้ก่ผูรั้บสัญญา นอกจากน้ีผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจ านวนหน่ึงเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และ
เงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกดว้ย 
   ส าหรับส่วนท่ีเป็นเงินทุนท่ีได้รับให้ชดใช้เป็นเบ้ียปรับรายเดือนตามจ านวนท่ี
กระทรวงการคลงัและส านกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศก าหนดขึ้น โดยใชฐ้านอตัรา
ค่าใชจ่้ายท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนดส าหรับผูไ้ปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั  ณ  ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 
   5.3 กรณีผูใ้หส้ัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ดว้ยทุนประเภท 2 ผูใ้ห้
สัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหวา่งศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยั 
คืนให้แก่ผูรั้บสัญญา นอกจากน้ีผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินอีกจ านวนหน่ึงเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงิน
ท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวให้เป็นเบ้ียปรับแก่ทางราชการอีกดว้ย 
  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญากลบัเขา้ปฏิบติัราชการบา้งแต่ไม่ครบระยะเวลาดงักล่าวในขอ้  3.2  หรือ  
ขอ้ 4  เงินท่ีจะชดใชค้ืนและเบ้ียปรับตามวรรคหน่ึงขา้งตน้จะลดลงตามส่วนของระยะเวลาท่ีผูใ้หส้ัญญากลบั     
เขา้ปฏิบติัราชการ 
  ขอ้ 6 เงินท่ีจะชดใชค้ืนและเงินเบ้ียปรับตามขอ้ 5 ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งช าระใหแ้ก่ผูรั้บสัญญา              
จนครบถว้นภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูรั้บสัญญาหากผูใ้หส้ัญญาไม่
ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวหรือช าระไม่ครบถว้น ทั้งน้ี จะโดยความยนิยอมของผูรั้บสัญญา
หรือไม่ก็ตาม ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งช าระดอกเบ้ียผิดนดัในอตัราร้อยละ  7.5 (เจ็ดจุดหา้)   ต่อปีของจ านวนเงินท่ียงั
มิไดช้ าระนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจนกว่าจะช าระครบถว้น 
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  ขอ้ 7  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถกลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือกลบัเขา้ปฏิบติัราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามขอ้  3.2  หรือขอ้  4  เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายรุาชการ  ผูใ้ห้สัญญาไม่ตอ้งรับผิดตาม
ความในขอ้  5  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง   แลว้แต่กรณี 
  ในระหวา่งระยะเวลาท่ีผูใ้หส้ัญญาไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษา  ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัหรือ ใน
ระหวา่งระยะเวลาท่ีผูใ้หส้ัญญากลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามขอ้  3.2  หรือขอ้  4  ถา้ผูใ้หส้ัญญาประพฤติผิด    วินยัอยา่ง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งชดใชเ้งินและเบ้ียปรับให ้   แก่ผูรั้บสัญญา
เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกบัขอ้  5  ทั้งน้ี  เวน้แต่ผูรั้บสัญญาและกระทรวงการคลงัพิจารณา
เห็นวา่ มีเหตุผลอนัสมควรท่ีผูใ้หส้ัญญาไม่ตอ้งรับผิดเพราะถูกทางราชการ      ไล่ออกหรือปลดออก 
  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถกลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือกลบัเขา้ปฏิบติัราชการไม่ครบ ก าหนด
ระยะเวลาตามขอ้ 3.2  หรือขอ้  4   เพราะถูกสั่งใหอ้อกจากราชการหรือลาออกเน่ืองจากเจ็บป่วย   ทุพพลภาพ  เป็นคนไร้
ความสามารถ  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ผูใ้หส้ัญญาไม่ตอ้งรับผิดตามความในขอ้ 5 วรรค
หน่ึง หรือวรรคสองแลว้แต่กรณี แต่ทั้งน้ีถา้ผูใ้หส้ัญญาไปท างานอ่ืนในระหวา่งระยะเวลา 2 (สอง) ปี              นบัแต่วนัท่ี
ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการหรือวนัท่ีผูใ้หส้ัญญาไดอ้อกจากราชการหรือลาออกดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  
ผูใ้หส้ัญญายงัคงตอ้งรับผิดชดใชเ้งินและเบ้ียปรับตามขอ้ 5  วรรคหน่ึง  หรือวรรคสองแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ 8  ในกรณีท่ีผูใ้หส้ัญญามีพนัธะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูรั้บสัญญาตามสัญญาน้ี  ผูใ้หส้ัญญายอม
ใหผู้รั้บสัญญาหกัเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูใ้หส้ัญญาจะพึงไดรั้บจากทางราชการเพื่อชดใชเ้งินท่ี
ผูใ้หส้ัญญาตอ้งรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได ้ ทั้งน้ี  หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหน้ีตามท่ีระบุไว ้ในขอ้ 6  แลว้ แต่
ทางราชการยงัมิไดส้ั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ  บ านาญและ / หรือเงินอ่ืนใดดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้หส้ัญญา ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้งรับ
ผิดชดใชใ้นส่วนของดอกเบ้ียผิดนดัท่ีเกิดขึ้นในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา้) ต่อปี  จนกวา่จะถึงวนัท่ีทางราชการเบิก
หกัส่งเงินดงักล่าวชดใชห้น้ี 
  ขอ้   9   ในวนัท าสัญญาน้ี ผูใ้ห้สัญญาไดจ้ดัให้                                                                                                 
ท าสัญญาค ้าประกนัการปฏิบติัและความรับผิดตามสัญญาน้ีของผูใ้หส้ัญญาดว้ยแลว้ 
 
  ในกรณีผูค้  ้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี
ค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย   หรือผูรั้บสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้หส้ัญญาเปล่ียนผูค้  ้าประกนั  ผูใ้หส้ัญญาจะตอ้ง  
จดัใหมี้ผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัแทนภายในก าหนด  30   (สามสิบ)   วนั   นบัแต่วนัท่ี           
ผูค้  ้าประกนัเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย หรือ  
วนัท่ีผูใ้หส้ัญญาไดรั้บแจง้จากผูรั้บสัญญาให้เปล่ียนผูค้  ้าประกนัแลว้แต่กรณี  ถา้ผูใ้หส้ัญญาไม่สามารถจดัให้
มีผูค้  ้าประกนัรายใหม่มาท าสัญญาค ้าประกนัแทนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูรั้บสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญาน้ีไดเ้วน้แต่ผูรั้บสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลว้เห็นว่าผูใ้หส้ัญญาเป็น                  
ผูมี้ศกัยภาพสูงยิง่ในการศึกษาจะอนุมติัใหผู้ใ้หส้ัญญาศึกษา  ฝึกอบรมหรือปฏิบติัการวิจยัโดยไม่มีผูค้  ้าประกนัก็ได ้   
 

/ สัญญาน้ี ..... 
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  สัญญาน้ีท าขึ้นสองฉบบั  มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ 
ในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานและคู่สัญญาต่างยดึถือไว ้ 
ฝ่ายละฉบบั 

ลงช่ือ     ผูใ้หส้ัญญา 
         (     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บสัญญา          
         (     )  

ลงช่ือ     พยาน 
         (     )  

ลงช่ือ     พยาน 
         (     )  

   ขา้พเจา้    คู่สมรสของ    
     ยนิยอมให ้    ท าสัญญาฉบบัน้ีได ้
 

ลงช่ือ     ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (     )  

ลงช่ือ     พยาน 
         (     )  

ลงช่ือ     พยาน 
         (     )  

 
 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส  ( เป็นโสด /  คู่สมรสตาย  /  หยา่)  ในขณะท่ีท าสัญญาน้ี 
ลงช่ือ     ผูใ้หส้ัญญา 
         (     )  
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