














































































































































































แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ 

สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

เรื่อง  ขออนุญาตไปต่างประเทศ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ข้าพเจ้า..................................................................................ต าแหน่ง............................................................. 
โรงเรียน/ กลุ่ม....................................................... ..................สังกัด.............................................................. ........................
มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ เพ่ือ...................................................... ................................................................ 
ณ ประเทศ..................................................................มีก าหนด............วัน ตั้งแต่วันที.่.......เดือน.....................พ.ศ. ............  
ถึงวันที่........เดือน.....................พ.ศ. ............ ซึ่งอยู่ระหว่าง................................................................................................... 
(วันหยุดราชการ / วันปิดภาคเรียน / ลากิจส่วนตัว/ ลาพักผ่อน) 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หัวหน้ากลุ่มงาน 

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

                              

  (………………….………………………) 

ต าแหน่ง................................................................. 

ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อ านวยการส านัก 

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

                              

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

ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

                              

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

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

สถานที่พักสามารถติดต่อได้ 
 

ข้าพเจ้า..................................................................................ต าแหน่ง......................................................... ..........................  
โรงเรียน / กลุ่ม ........................................................... สงักัด / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่  
......................................................................................................................... ............................................................ ..........
............................................................................................................................. ..................................................................

.....................................................................................................................................................  

โทรศัพท์หมายเลข ............................................................................................................. ................................... 
ซึ่งเป็นบ้านพักของ............................................................................. .................................................................... 

 

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

                                              ต าแหน่ง................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (.....................................................) 
ชื่อผู้เดินทาง...................................................................................... 

ระยะเวลาการเดินทาง ไป – กลบั ต้ังแต่วันที.่.......เดือน..................พ.ศ..........ถึงวันที่…..…เดือน……………พ.ศ......... 

รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

เบิกจากเงิน 

งบประมาณ 

เบิกจาก 

เงินนอก 

งบประมาณ 

เงินส่วนตัว 
แหล่งเงิน 

อื่น ๆ 

1. เงินเดือน (ไม่รวมกับข้อ 2) 

(ช่วงเวลาที่ไปต่างประเทศ) 

เงินเดือน ÷ 30 x  จ านวนวัน 

 

  

 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง      

     2.1  ค่าโดยสารเครื่องบิน      

     2.2  ค่าจัดท าวีซ่า      

     2.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง      

     2.4  ค่าที่พัก      

     2.5  ค่าภาษีสนามบิน      

            สนามบินกรุงเทพฯ      

            สนามบินต่างประเทศ      

     2.6  ค่าพาหนะ      

            ไป – กลับ  บ้าน – สนามบิน      

            ในต่างประเทศ      

     2.7  ค่าเครื่องแต่งตัว      

     2.8  ค่ารับรอง      

     2.9  ค่าลงทะเบยีนการประชุม      

     2.10  ค่าของขวัญ      

     2.11  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (ระบ)ุ      

               รวมค่าใช้จ่าย (ข้อ 2)      

     

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

    (ลงช่ือ)                                       (ผู้เดินทาง) 

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

                                                (ลงช่ือ)                                       (ผู้บังคับบัญชาระดับต้น)  

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

                                                 (ลงช่ือ)                                      (ระดับเขตพื้นท่ี) 

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

                                                 (ลงช่ือ)                                      (ระดับ สพฐ.) 

                                                         (...................................................) 
                                         ต าแหน่ง ........................................................................ 
                                             เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

บัญชีรายช่ือข้าราชการไปต่างประเทศ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ไปต่างประเทศเพ่ือ............................................... ณ ....................................จ านวน .......... ราย 

มีก าหนด ......... วัน  ตั้งแตว่ันที่........เดือน.......................พ.ศ..........ถึงวันที่…..…เดือน………....…....……พ.ศ......... 
 

ล าดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง / สังกัด 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ............................................................................. 

ที.่...................................................วันที ่ ........................................................ 

เรื่อง  ชี้แจงกรณีที่เสนอเรื่องล่าช้า 

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

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน....../ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................. 

               ด้วยข้าพเจ้า ................................................................... ต าแหน่ง...................................................................    
โรงเรียน/กลุ่ม.................................................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35     
ขออนุญาตไปต่างประเทศเพ่ือ......................................................... ณ ประเทศ.................................................................
มีก าหนด..........วัน  ตั้งแตว่ันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ …..… เดือน ……….....…..… พ.ศ. .......... 

ขอชี้แจงที่เสนอเรื่องล่าช้าเนื่องจาก.......................................................................................................................................        

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

 

 

                                                                                                 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

                                                                                     .............................................................                               
                                                                                    ............................................................... 
                                                                                    .............................................................. 
 

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

                                                                                          (................................................) 
                                                                               ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                                              วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 

 

 

 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ   (กรณีที่ใช้บ่อย) 

 1. การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ  ได้แก่  การขออนุญาตเดินทางไปประชุม  สัมมนา  
ประชุมกึ่งปฏิบัติการ  ดูงาน  ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตามที่ราชการได้มอบหมาย                   
การขออนุญาตไปเยี่ยมญาติ  หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  ให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็น ชื่อญาติและเมืองที่พัก และ
หลักฐานแสดงความเป็นญาติด้วย  
 2. ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการต่างประเทศและไปต่างประเทศ 

 ก. ผู้เดินทางย่ืนเรื่องขออนุญาตจากโรงเรียนถึง สพม.เขต 35 ตามล าดับชั้นอย่างน้อย 

30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง   โดยแนบหลักฐาน  ดังนี้ 
 1. แบบค าร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ    จ านวน 2 ฉบับ 

 2. บัญชีรายชื่อข้าราชการไปต่างประเทศ    จ านวน 2 ฉบับ 

 3. สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ   จ านวน 2 ฉบับ 

 5. แบบใบลาไปต่างประเทศ  ส าหรับผู้ลาไปดูงาน/ฝึกอบรม    จ านวน 2 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
    แบบใบลาไปต่างประเทศ  ส าหรับผู้ขออนุญาตลากิจไปต่างประเทศ จ านวน 2 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 6. โครงการ, หมายก าหนดการ , หนังสือเชิญจากองค์กร สมาคม  หรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ                 
ส าหรับผู้เดินทาง     .   จ านวน  2  ชุด 

 7. กรณีขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่าก าหนด ส่งเรื่องกระชั้นชิดกับวันเดินทาง  ให้ชี้แจงเหตุผล            
ความจ าเป็น(ท าเป็นบันทึกข้อความ) และให้ติดตามเรื่องให้ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง 
 ข. การไปเยี่ยมญาติ หรือปฏิบัติภารกิจทางครอบครัว  โดยใช้วันลากิจส่วนตัว วันลาพักผ่อนประจ าปี                    
เพื่อประกอบการพิจารณา  ระหว่างวันหยุดราชการ หรือปิดภาคเรียน แล้วแต่กรณี ให้ส่งเอกสารหลักฐานแสดงความ
เป็นญาติ  เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาทะเบียนสมรส  หนังสือเชิญของญาติ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญาติ 
 ค. การไปทัศนศึกษาส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะพิจารณาให้ได้เฉพาะในช่วงปิดภาค
เรียน ตามนัย ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2548 

   - ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 

   - ปิดภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 

 ให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  1. โครงการทัศนศึกษา (ถ้ามี)  (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) 
  2. บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปทัศนศึกษา (ถ้าเป็นคณะ)(ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) 
  3. ก าหนดการไปทัศนศึกษา (ถ้าถ่ายเอกสารต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง) 
 ง. การไปทัศนศึกษาส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานจะพิจารณาให้ไปโดยใช้วันลาพักผ่อน
ประจ าปี และจะต้องส่งส าเนาใบลาพักผ่อน(รับรองส าเนาถูกต้องทุกครั้ง)  เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง 
 8. การไปต่างประเทศในกรณีอ่ืน ๆ จะพิจารณาให้ไปได้เฉพาะ กรณีทีจ่ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น ซ่ึงไม่กระทบต่อ             
การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นไม่ขัดข้อง และจะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงความจ าเป็น                
ที่จะต้องไปต่างประเทศ 

 9. การขออนุญาตไปต่างประเทศความเป็นกรณีที่จ าเป็น และไม่ควรนานเกิน 30 วัน และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกครั้ง 
 



  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

สัญญาเลขท่ี ............... /............ ...  

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

สัญญาฉบับนี้ท าข้ึน ณ ......................................................... ต าบล/แขวง ............................  
อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด... ....................... เมื่อวันที ่.... เดือน .................................. พ.ศ .................  

ระหว่างกรม ................ ...กระทรวง ............................................. โดย ............................................................  

ต าแหน่ง ........................................ ..... ...................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับสัญญา” ฝุายหนึ่ง 
กับ นาย/นาง/นางลาว ..................................... ชื่อสกุล ........................................ เกดิเมือ่วันที่ .....................  
เดือน ......  .................... พ.ศ ........... อายุ ..... ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ..................................  .......  

ระดับ ..... ขั้น ....................... บาท ต าแหน่ง .................................  ............. สังกัด ...........................................  

กอง .................................. กรม ................................. กระทรวง .....................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี ............... ซอย ....................... ถนน ............... . .............. ต าบล/แขวง ........................................  
อ าเภอ/เขต ................. จังหวัด ........... . ..................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝุายหนึ่ง 

โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศกึษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ................ . ...................................... ......ตามระเบียบฟูานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการไหข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ระดับ ............................... สาขาวิชา ........................................... โน ประเทศ ....................................................  

มีก าหนด ..................... ปี นับตั้งแต่วันที่ .................... เดือน ............................ พ.ศ ....... จนถึงวันที ่.....................  
เดือน ................................... พ.ศ ................  

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ปีกอบรม หรือปฏิบัติ 
การวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบก าหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะท าสัญญา 
กับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ 
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดท าสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่า 
สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย 
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ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกกอบรม หรือปฏิบัติกาวิจัย 
ผู้ให้สญัญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือค าสั่งทางราชการ 
ของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือ 
ปฏิบัติการวิจัยและเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ได้ออก 
ไร้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกไร้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ 
วิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา 
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจส าเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือเสร็จลิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วย 
ประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สญัญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใดๆหรือ 
มีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ 
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรือ เงินเพ่ิมอ่ืนใดและผู้ให้สญัญาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังลือต่อผู้รับสญัญาหรือผู้บังคับบัญชา 
ชั้นต้นชองผู้ใหส้ญัญาทันที 

3.2 เข้าปฏิบัติราชการในกรม...................................... กระทรวง....................... 
หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามที่ผู้รับสัญญาและอ้วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวร้องเห็นลมควรทันทีเป็น 
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกึอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สญัญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดไร้ตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลา
ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการขดไร้ตามสัญญานี้ไห้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบ 
ก าหนดเวลาตามสญัญาเดิมแล้ว 

ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตาม ข้อ3.1 3.2 และ3.3          
ผู้ให้สญัญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น 

/ข้อ 4 ... 
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ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือส าเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เสร็จหรือส าเร็จการศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญา 

จะต้องกลบัมาปฏิบัติราชการในกรม..................................กระทรวง........................................................หรือ 

ในกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผู้รับสัญญาและสว่นราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันท ีเป็นระยะ 
เวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือมีพันธะ 
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ดามสัญญาอ่ืนละยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาดามสัญญานั้น 
การปฏิบัติราชการชดใช้ดามสัญญาให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตาม     
สัญญาเดิมแลว้ 

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ 
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ 

5.1 กรณี ผู้ ใ ห้ สั ญญา ไป ศึกษาฝึ กอบรม  หรื อปฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  ด้ ว ยทุ น            
ประเภท 1(ก) หรือทุนประเภท 1(ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการ          
จ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ ให้                  
สัญญาจะต้องซดใช้ เงินอีกจ านวนหนึ่ งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่าย                 
ช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

5.2 กรณี ผู้ ใ ห้ สั ญญา ไป ศึกษาฝึ กอบรม  หรื อปฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  ด้ ว ยทุ น               
ประเภท 1(ข) ผู้ ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเ ดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลื อในระหว่าง            
ศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  คืนให้แก่ผู้ รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน                   
อีกจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลื อดังกล่าวให้เป็น               
เบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ส าหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจ านวนที่ 
กระทรวงการคลั งและส านั ก งานความร่ วมมื อ เ พ่ือการ พัฒนาระหว่ า งประ เทศก าหนดขึ้ น                      
โดยใช้ฐานอัตราค่าใช้จ่ายที่ส านักงานก.พ.ก าหนดส าหรับผู้ไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย            
ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์ 

5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2           
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม                  
หรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ งเท่า             
ของจ านวน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ ทางราชการอีกด้วย 

 

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ 
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงคามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับ
เข้าปฏิบัติราชการ 

ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญา 
จนครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา 
ไม่ช าระภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้ให้สัญญา 
หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สญัญาจะด้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมีได้ช าระ 
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถลับเช้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่
ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญา  
ไมต้่องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
หรือ ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญา    
ประพฤติผิด วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะด้องชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับให้แก่ ผู้รับสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ 
ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มี เหตุผลอันสมควรที่ผู้ ให้สัญญาไม่ ต้องรับผิด               
เพราะถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ลามา?กกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
ก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่ งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจาก               
เจ็บปุวยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามความ ในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอ่ืน  
ในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้
ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา 
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพ่ึงได้รับจากทางราชการ     
เพ่ือชดใช้เงินที่ผู้ ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้             
ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมีได้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญและ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าว
ให้แก่ผู้ให้สัญญา 

/ผู้ให้สัญญา... 
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ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ 
ทางราชการเบิกหกัส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้ 

ข้อ 9 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดใน ...........................................................................  

ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมี        
ค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ในสัญญาจะต้อง 
จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ า
ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ 
วันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้  
มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิพิเศษถอน 
การอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็น   
ผู้มี ศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ผู้ ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรืปฏิบั ติการวิจัยโดยไม่มี              
ผู้ค้ าประกันก็ได ้

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝุายละฉบับ 

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

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

                                          ลงชื่อ...........................................................ผู้ รับสัญญา 
                                                (.......................................................) 
 

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

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

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

                                                (.......................................................) 
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 ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของ.............................................. 
..............................................ยินยอมให้................................................................ .ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 

                                   ลงชื่อ................................................ .........ผู้ใหค้วามยินยอม 

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

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 

                                   ลงชื่อ................................................ .........ผู้ใหส้ญัญา 
                                         (.....................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค ้าประกัน 

(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ) 

 

สัญญาเลขท่ี.............../........... 
ท าท่ี................................................... 

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
  ตามท่ี................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ได้รับอนุญาตจาก......................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ประเทศ................................................................ตามสัญญาเลขที่................................... 
ลงวันที่................................ดงัปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น 

  ข้าพเจ้า......................................................................................................อายุ..... ..........................ปี 
อาชีพ...................................ต าแหน่ง......................... ..........................สังกัด................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ซอย.....................................................ถนน......................... ........................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.................. .............................. 
ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ตกลงท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ผู้ค้ าประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้ ให้สัญญาต่อผู้ รับสัญญา กล่าวคือ                 
ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆ และต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา          
ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้ ไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ ให้สัญญาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา                 
อนุญาตดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในวงเงินค้ าประกันจ านวน.....................................................................บาท 
(.............................................................................................) และผู้ค้ าประกันจะรับผิดตามสัญ ญานี้จนกว่าจะมีการ
ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ เว้นแต่หาก เป็นกรณีตามประมวล               
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือวรรคสี่ ก็ถือปฏิบัติตามที่บทบัญญัติดังกล่าว
ก าหนดแล้วแต่กรณี 
  ผู้ รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวถึ งการผิดนัดของ                 
ผู้ให้สัญญาจะไปถึงผู้ค้ าประกันมิได้ แต่ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ค้ าประกันที่จะช าระหนี้เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ 

  ในกรณีที่ผู้ ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ              
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้ นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา           
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่า                      
ผู้ค้ าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา           
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย แต่ไม่เกินระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ใน               
ข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี้ 
  ข้อ 2 ในกรณีที่ ผู้ รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ ตามสัญญา                       
อนุญาตให้แก่ผู้ ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและผู้ค้ าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา                  
หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงิน              
ในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกัน                    
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

/ข้อ 3 ... 
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 ข้อ 3 ผู้ค าประกันของแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกัน และปลอดจากภาระผูกพัน
ใดๆ อันท าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อผู้รับสัญญาดังนี้ 
  ที่ดิน 

(1) โฉนดเลขที่ ....................................................... หน้าส ารวจ ................................................ ..... 
ระวาง ................................. เนื้อท่ี ............. ไร่ ............. งาน ............ วา อยู่ที่ต าบล/แขวง ............. .......................... 
อ าเภอ/เขต ..........................................จังหวัด .........................................ราคาประมาณ ................................... บาท 
(.................................................................) 

(2) โฉนดเลขที่ ....................................................... หน้าส ารวจ ........................................ ............. 
ระวาง ................................. เนื้อท่ี ............. ไร่ ............. งาน ............ วา อยู่ที่ต าบล/แขวง ................ ....................... 
อ าเภอ/เขต ..........................................จังหวัด .........................................ราคาประมาณ ................................... บาท 
(.................................................................) 

(3) ………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักทรัพย์อ่ืน 
1) ............................................................................................................................. ......................... 

ราคาประมาณ ............................................................... บาท (......................... ..........................................................) 
2) ............................................................................................................................. ......................... 

ราคาประมาณ ............................................................... บาท (...................................................................................)  
ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันสัญญาว่าจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สิน             

ของผู้ค้ าประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลผูกพันผู้ค้ าประกันอยู่        
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน 

ข้อ 5 ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ให้สัญญาอนุญาตให้ไปศึกษา / ฝึกอบรม / 
ปฏิบัติการวินัย จนถึงวันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. .................. และผู้ค้ าประกัน  จะไม่เพิกถอน    
การค้ าประกันภาคในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ          
ต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 



  แบบฟอร์มที่ 1 

 

 

 ส่งคืน  ฝ่ายข้าราชการลาศึกษาก่อนออกเดินทาง 

ข้าราชการลาศึกษา   ข้าราชการลาฝึกอบรม   ข้าราชการลาดูงาน 

1. ชื่อ (ภาษาไทย)..................................................................... ............................................................................ 
 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)..................................................................... ...................................................................... 
2. สถานที่ติดต่อโดยตรงในประเทศไทย...................................................... ......................................................... 
 ………………………………………………………………………………….หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
3. ข้าราชการระดับ...................ขั้น......................บาท  ต าแหน่ง......................................................................... 
 สังกัดกรม……………………………………………………………………………กระทรวง.................................................... 
4. วัน เดือน ปีเกิด...........................................เลขประจ าตัวประชาชน (PID)...................................................... 
5. ก าหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ...............  
6. ถือหนังสือเดินทางประเภท ธรรมดา  ราชการเลขที่........................................................................... 
 ออกให้เมื่อวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. .......... มีอายุใช้ได้ถึงวันที่.......เดือน.......................พ.ศ. .......... 
7. ได้วีซ่าเข้าประเทศ..................................................... .................................ประเภท......................................... 
8. พ้ืนความรู้ขั้นสูงสุด...........................................................................วิชา.......................................................... 
 จากสถานศึกษา.................................................................................................. ..............เมือ่ พ.ศ. ................ 
9. ได้รับอนุมัติให้มา  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน วิชา............................................................................. 
 รัฐ..........................................................................................ประเทศ..................... ......................................... 
 โดยทุน...........................................................................(ทุนประเภท..........) มีก าหนด......ปี.......เดือน.......วัน 

 นับตั้งแตว่ันที่.........เดือน.............................พ.ศ. .............ถึงวันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ............. 
 E-mail address : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

  ทั้งนี้  ได้รับข้อปฏิบัติส าหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ       
พร้อมเอกสารดังกล่าวด้วยแล้ว  

 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
                                                             ............./.........................../............... 

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 

 

   ติดรูป 


















