
แบบ ศน. 2 
สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 

 
สัญญาเลขที ่............................… 

 
สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ตําบล/แขวง     ปากแพรก  

อําเภอ/เขต    เมือง       จังหวัด      กาญจนบรุี           เมื่อวันที ่                 เดือน                    
พ.ศ.     ระหวางกรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
โดย    นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัด ผูรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งตอไปในสญัญานี้เรียกวา 
“ผูรบัสัญญา”  ฝายหนึ่ง กับนาย/นาง/นางสาว                                                                                    
เกิดเมือ่วันที ่  เดือน     พ.ศ.    อายุ   ป 
เปนขาราชการพลเรอืน สามัญ  ระดับ    ขั้น           บาท 
ตําแหนง       สังกัด       
กอง      กรม สํานักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงสาธารณสุขหรือ 
โรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อื่น ๆ (ระบุ)    จังหวัด         
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที ่   ซอย    ถนน     
ตําบล/แขวง    .อําเภอ/เขต   จังหวัด                        
โทรศัพท      ซึ่งตอไปในสญัญานี้เรียกวา “ผูใหสญัญา” อีกฝายหนึ่ง 

โดยที่ผูใหสญัญาเปนผูไดรับอนมุัติจากผูรบัสัญญาใหไปศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  
แจงตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่ นร  1013.8.5/ว  22  ลงวันที่  15  กันยายน  2552 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 

ขอ 1 ผูรบัสญัญาอนมุัติใหผูใหสัญญาไปศึกษาหรอืฝกอบรมภายในประเทศระดับ        
หลักสูตร/สาขาวิชา       ที่           
มีกําหนด   ป/เดือน   นับตั้งแตวันที่     เดือน       พ.ศ.             
จนถึงวันที ่   เดือน      พ.ศ.          

ขอ2  ในระหวางเวลาทีผู่ใหสัญญาไดรับอนมุัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและ
ประพฤตปิฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรอืคําสั่งของทางราชการของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาทีผู่ให
สัญญาศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  
ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร  1013.8.5/ว  22  ลงวันที่  15  
กันยายน  2552 และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆที่เกี่ยวกบัขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรมและเกี่ยวกบั
การจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคบัอยูแลวในวันทําสญัญานี ้ และที่จะออกใชบงัคับตอไปโดย
เครงครัด และใหถือวากฎหมายระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบบันี ้

ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวยความ
วิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่นใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษาตามปกติได 
ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วันผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอผูรับ
สัญญา ตามระเบียบวาดวยการลาของทางราชการดวย 
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ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบจากผูรับ
สัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตามระยะเวลาที่ผูรับ
สัญญาหรือทางราชการกําหนด 

 

ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา ผูให
สัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือ
ผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานใน
หนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งเงินเดือนหรือเงินทุน รวมทั้ง
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 
 

3.2 เขาปฏิบัติราชการในกรม   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวง 
ทบวง กรมอื่นที่ผูรับสัญญาเห็นสมควร เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษาหรือฝกอบรม 

 

3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และยังปฏิบัติราชการไมครบระยะเวลาตาม
สัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการ โดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิมตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติ
ราชการตามสัญญานี้ดวย 

ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผูใหสัญญายินยอมรับ
ผิดชดใชทั้งสิ้น 

ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรม ทั้งนี้ ไมวาจะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามขอ 1 
หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ผูรับสัญญาเห็นสมควรในทันที เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

ขอ 5  ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2   หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการไมวาดวย
เหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษา และเงินชวยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจายใหผูให
สัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่ง
เทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว    เวนแตผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมแพทยประจําบานใน
สาขาจักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซวิทยา   และตจวิทยา ใหชดใชเปน 3 เทาของเงินเดือน คาจาง และเงินพิเศษอื่น ๆ ที่
ไดรับทั้งหมดระหวางศึกษาหรือฝกอบรม บวกกับดอกเบี้ยรอยละ 15 ของเงินเดือนที่ไดรับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่
จะตองชดใชทุนตามสัญญาการเปนนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรดวย 

ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการไปบางแลว แตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2   หรือขอ 4 เงินที่
จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ 

ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจนครบถวนภายใน
กําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 
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ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค  1 หรือวรรค 2  แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไป
ทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา  (  ) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ 
หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ย
ปรับ ตามขอ 5 วรรค  1 หรือวรรค  2  แลวแตกรณี เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวา มีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพน
ความรับผิด 

ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพิ่มเติม หรือในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ
เขาปฏิบัติราชการตาม ขอ 3 หรือขอ  4  ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก
จากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวน 
เชนเดียวกับสัญญาขอ 5 

 ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาหัก
เงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตอง
รับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให         ทําสัญญาค้ําประกัน
การปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย 
หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญา
ค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ
ทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแต
กรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับ
สัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุมัติตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญา
เปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน   ผูใหสัญญาไดอานเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

ลงชื่อ        ผูใหสญัญา 
 

              (               ) 
 

ลงชื่อ        ผูรับสัญญา 
 

              (               ) 

ลงชื่อ        พยาน 
 

              (               ) 

ลงชื่อ        พยาน 
 

               (               ) 

ลงชื่อ     ผูใหสัญญา 
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ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว     คูสมรสหรือผูปกครองของนาย/

นาง/นางสาว    ยินยอมให นาย/นาง/นางสาว          ทํ า สั ญ ญ า
ฉบับนี้ได 
 

ลงชื่อ       ผูใหความยินยอม 
 

       (      ) 
 

ลงชื่อ        พยาน 
 

       (      .) 
 

ลงชื่อ        พยาน 
 

      (      ) 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะทําสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ        ผูใหสญัญา 
 

    (      ) 
 

 
 
หมายเหตุ  (1) ผูรับสัญญา หมายถึง กรม โดยอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม 

(2) ใหผูทําสัญญาค้ําประกัน ลงชื่อเปนพยานในสัญญาดวย 
(3) ใหผูใหสัญญาลงชื่อกํากับไวในสัญญาทุกหนา 
(4) ถาผูใหสัญญาเปนผูมีคูสมรส ตองใหคูสมรสลงชื่อใหความยินยอมในสัญญาดวย 

 
 
 
 
       

ลงชื่อ     ผูใหสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


