แบบ ศน. 2
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาเลขที่.................../..................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ..................................................................................... ตาบล/แขวง...................................
อาเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................................เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ...................
ระหว่างกรม........................................................................................กระทรวง....................................................................
โดย.............................................................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับสัญญา ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นาง/นางสาว .......................................................... ชื่อสกุล..........................................................
เกิดเมื่อวันที่......... เดือน....................... พ.ศ............ อายุ............ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน................................
ระดั บ .................. ขั้ น .................บาท ต าแหน่ ง .........................................สั ง กั ด ................ .......................
กอง................................................กรม......................................................กระทรวง...........................................
อยู่ บ้ า นเลขที่ ......................ซอย........................ถนน......................................ต าบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด...................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้สัญญา ” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ รับสัญญาให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ แจ้งตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ภาคปกติ ระดับ.........................................
สาขาวิชา............................................................ที่......................................................................มีกาหนด.........ปี.........เดือน
นับตั้งแต่วันที่............ เดือน............................... พ.ศ...............จนถึงวันที่............. เดือน.................................. พ.ศ.............
ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รั บอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจั ยในประเทศ แจ้งตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 และกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาและเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้และที่จะออกใช้ บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะ
อุตสาหะเพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
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-2ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจาเป็นหรือเจ็บป่วยหรือมีกรณีอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้
สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่ า 15 (สิบห้า)วัน ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญา
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้รับสัญญา
ก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญา
หรือทางราชการกาหนด
ข้อ 3 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาประพฤติ ผิ ดสั ญ ญาดั งกล่ าวในข้อ 2 หรื อ ในกรณี ที่ ผู้ รับ สั ญ ญาพิ จ ารณาเห็ น ว่ า
ผู้ให้สัญญาไม่อาจจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือการศึกษาของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ
หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน
รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม......................................................กระทรวง...............................................
หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
3.2 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลา
ตามสัญญา ผู้ให้สัญ ญาจะต้องปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
ราชการตามสัญญานี้ด้วย
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผู้ให้
สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตาม
ข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในกรม...........................................กระทรวง.....................................
หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ทางราชการเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด
ผู้ให้ สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินช่วยเหลื อใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้ ผู้ ให้สั ญญาใน
ระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผู้ให้
สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าวเว้นแต่ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในสาขาจักษุวิทยา โสต นาสิก
ลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา ให้ ชดใช้เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างศึกษาหรือ
ฝึ กอบรม บวกกับดอกเบี้ ยร้ อยละ 15 ของเงินเดือนที่ ได้ รับทั้ งหมด และรวมทั้งเงินที่ จะต้องชดใช้ ทุนตามสั ญญาการเป็ น
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ด้วย ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ
3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ
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-3ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายใน
กาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ)วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดระยะเวลา
ตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ลาออกเนื่ องจาก เจ็ บ ป่ วย ทุพพลภาพ เป็ น คนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับ ผิดตามความในข้อ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แล้วแต่กรณี แต่ ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้ สัญญาไปทางานอื่นใน
ระหว่างระยะเวลา...............(..............) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ ออก
จากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับ ตามข้อ 5 วรรค 1 หรือ
วรรค 2 แล้วแต่กรณีเว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาก
ราชการผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับ
สัญญาข้อ 5
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหัก
เงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
ตามสัญญานี้ได้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ .......................................................................ทาสัญญาค้าประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย
หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกันผู้ใ ห้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญา
ค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลายหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่
กรณี ถ้าผู้ ให้ สั ญ ญาไม่สามารถจัดให้ มีผู้ ค้าประกันรายใหม่มาทาสั ญ ญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้รับ สั ญ ญามีสิ ทธิเพิกถอนการอนุ ญ าตตามสัญ ญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสั ญ ญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้ วเห็ นว่า
ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นไว้ 3 (สาม) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ให้สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผู้รับสัญญายึดถือ
ไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ กองต้นสังกัดหรือเทียบเท่าขึ้นไปของผู้ให้สัญญายึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ และให้ผู้รับสัญญาส่งสาเนา
สัญญาเก็บไว้ที่กรมบัญชีกลาง 1 (หนึ่ง ) ฉบับ
-4-/...
ลงชื่อ..................................ผู้ให้สัญญา

-4ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา ( ผู้เรียน )
(..............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับสัญญา
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน ( ผู้ค้าฯ )
(..............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน ( นิติกร )
(..............................................)
ข้าพเจ้า..................................................................คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ.....................................................
ยินยอมให้.......................................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(.............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/ คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้ สัญญา
(..............................................)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้รับสัญญา หมายถึง กรมโดยอธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ให้ผู้ทาสัญญาค้าประกันลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วย
ให้ผู้ให้สัญญาลงชื่อกากับไว้ในสัญญาทุกหน้า
ถ้าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงชื่อให้ความยินยอมในสัญญาด้วย

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

