คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงานของ
นายสุรศักดิ์ กรไพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีภาระงานที่จะต้องดาเนินการในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
1.งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2.งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
3.งานลาศึกษาต่อ
4.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
6.การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
มีบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. นายสุรศักดิ์ กรไพร ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 19 ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 กาหนดแผนปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน แผนพัฒนา ควบคุมกากับ วิเคราะห์
ติดตาม เร่งรัดงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญ
กาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกาหนดเวลา
ประกอบด้วย
1) งานธุรการ
2.) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 ตรวจสอบ กลัน่ กรอง วินิจฉัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานและเสนอแนะ
การดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้นตอนของทางราชการ
1.3 รายงานผลงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานในกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการไปได้ด้วยดี
1.5 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบหลักเกณฑ์ คาสั่ง นโยบายและแบบธรรม
เนียมปฏิบัติของทางราชการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม
1.6.1 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการความจาเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนา
1.6.2 จัดทาแผน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

1.6.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรม และจัดหาเทคโนโลยี
1.6.4 การประเมินผลการฝึกอบรม
1.6.5 สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ
1.7 การดาเนินงานพัฒนาครู ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
1.7.1 การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
1.7.2 งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ
1.7.3 ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
รับรางวัล /รางวัลครูดีในดวงใจ /ข้าราชการพลเรือนดีเด่น /รางวัล OBCE AWARDS /รางวัล MOE
AWADS / และรางวัลอื่นๆ
1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางมาราศรี มีโชค ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 20 มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 การดาเนินการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
2.2 การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลเกี่ยวกับ
การจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการฝึกอบรม
2.4 วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรม
2.5 การจัดทาสารสนเทศงานพัฒนาบุคลากร
2.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายสุรศักดิ์ กรไพร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.7 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. นางสุภรีย์ หอมสะอาด ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตาแหน่งเลข ที่ อ 28 มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ดังนี้
3.1 งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
3.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 รายงานการเดินทางไปราชการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการขอ
อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดินทางไป
ราชการ
3.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับการไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือเป็นคณะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.5 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางมาราศรี มีโชค ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3.6 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 งานธุรการ
4.1.1 งานรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4.1.2 งานจัดทาหนังสือราชการ
4.1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1.4 ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงาน
ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอกสังกัดรับทราบ
4.1.5 งานควบคุม ดูแล บารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
4.2 งานพัฒนาครู
4.2.1 งานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
4.2.2 การจัดทาสารสนเทศกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สำหร ับคู ม
่ อ
ื หรือมำตรฐำนกำรปฏิบต
ั งิ ำนของงำนที่
ร ับผิดชอบมีด ังต่อไปนี ้
1.งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2.งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
3.งานลาศึกษาต่อ
มีรูปแบบและวิธีการดาเนินงานดังนี้

FLOW CHART
กำรปฏิบต
ั งิ ำนงำนลำศึกษำต่อ

แจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบที่

ผู้ขอลาศึกษาต่อยื่นแบบคา

เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาทราบ

ร้องขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

สพท.ตรวจสอบ
เอกสารเสนอเรื่องให้
ศธจ.พิจารณา

ศธจ.นาเสนอกศจ.เพื่อพิจารณา
อนุญาตการลาศึกษาต่อกรณีได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน

เสนอผู้บังคับบัญชา

ร.ร.เสนอเรื่อง

อนุญาตออกคาสั่ง

มายังสพท.

ศธจ.แจ้งมติที่
ประชุมให้สพท.

สพท.แจ้งผลให้สพฐ.ทราบและ

ผู้ขออนุญาตเดินทางไป

แจ้งผู้ขอลาศึกษาต่อทราบ

ศึกษาต่อ

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา

ขอกลับเข้ารับราชการ
เมื่อจบการศึกษา

FLOW CHART
กำรปฏิบต
ั งิ ำนขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ

โรงเรียนเสนอเรื่องมายัง
เขียนแบบคาร้องต่อ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและ
แบบฟอร์มอื่นๆแนบพร้อม

เสนอผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นเพื่อขออนุญาต
c]tc]tc]t

สพท.เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานพัฒนาครูฯ

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล

พื้นที่การศึกษาเพื่อลง

ของเอกสารหลักฐาน

ความเห็นและอนุญาต

แจ้งผลการอนุญาตให้
สถานศึกษาทราบ

แนวปฏิบต
ั ส
ิ ำหร ับกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศของ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
้ นฐำน
้
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื

กำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
่ ยวข้
่
กำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศมีระเบียบทีเกี
องดังนี ้
1.ระเบียบสำนักนำยกร ัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้
ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิจย
ั
ดู งำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ.2549

และ

2.ระเบียบสำนักนำยกร ัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.2555
3.ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียน
และนักศึกษำไปนอกสถำนที่ พ.ศ.2548
้
4.นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน
้
พืนฐำน
ประเภทของกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กำรไปศึกษำ ฝึ กอบรมปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิจย
ั และดู งำน
กำรไปทัศนศึกษำ
กำรไปปฏิบต
ั ภ
ิ ำรกิจส่วนตัว
กำรไปปฏิบต
ั ธ
ิ รรม
กำรพำนักเรียนไปต่ำงประเทศ
กำรไปปฏิบต
ั งิ ำนในองค ์กรระหว่ำงประเทศ

้ั
มีขนตอนกำรด
ำเนิ นกำร ดังนี ้
่ ำขอฯต้องเสนอเรืองตำมล
่
้ั
1.ข้ำรำชกำรยืนค
ำดับชน
ก่อนวันเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
่
้ั ดให้ทำบันทึกข้อควำม
2.หำกเสนอเรืองล่
ำช้ำกระชนชิ
้
้
ชีแจงเหตุ
ผลแสดงควำมจำเป็ นพร ้อมทังให้
ผู บ
้ งั คับบัญชำร ับรอง

3.ถ้ำอยู ่ระหว่ำงปิ ดภำคเรียนให้แนบบันทึกกำร
มอบหมำยงำนหรือเวรยำม
4.กรณี ลำกิจ ต้องแนบใบลำกิจ
่
5.จะต้องติดตำมเรืองก่
อนวันเดินทำง
6.จะต้องได้ร ับควำมเห็นชอบจำกผู บ
้ งั คับบัญชำ
้
ตำมลำดับขัน
่ จัดทำร่ำงหนังสือฯเสนอ ผอ.สพท
7.เจ้ำหน้ำทีร่ ับเรือง
8.ผอ.สพท.ลงนำมอนุ ญำต(สพฐ.มอบอำนำจให้ผอ.
สพท.)
่
้
9.หำกเป็ นกรณี ทไม่
ี่ สำมำรถลงนำมอนุ ญำตในเรืองนั
น
ได้ให้นำเสนอไปสพฐ.พิจำรณำเป็ นกำรเฉพำะรำย
่ ประกอบกำรขออนุ ญำตเดินทำง
เอกสำรหลักฐำนทีใช้
ไปต่ำงประเทศ

กรณี ไปศึกษำ ฝึ กอบรม ปฏิบต
ั ก
ิ ำร
วิจยั และดู งำน ณ ต่ำงประเทศ
่ บ
1.แบบคำร ้องขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศทีผู
้ งั คับบัญชำ
้ั นลงควำมเห็นและอนุ ญำต
ชนต้

้
้ั ดกับวันเดินทำง
2.แบบชีแจงกรณี
เร่งด่วน กระชนชิ
3.ใบอนุ ญำตลำกิจกรณี ไปช่วงเวลำทำงำน
(ข้ำรำชกำรครู ลำพักผ่อน(ข้ำรำชกำรสำนักงำน)
4.รำยละเอียดโครงกำร/งบประมำณ
้
5.หนังสือเชิญจำกหน่ วยงำนทังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
6.กำหนดกำรเดินทำง
่ กทีสำมำรถติ
่
7.สถำนทีพั
ดต่อได้ระหว่ำงอยู ่ตำ
่ งประเทศ
8.บันทึกมอบหมำยงำนในวันปฏิบต
ั ริ ำชกำร
่ ำรำชกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
9.บัญชีรำยชือข้
10.ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กรณี สพฐ.อนุ ญำตให้ไปอบรม ต่ำงประเทศ
- ไม่เกิน 15 วัน ให้ทำสัญญำอนุ ญำตกับสพท.แล้วเก็บ
ไว้ทสพท.
ี่
้
- เกิน 30 วัน ทำสัญญำอนุ ญำต และสัญญำคำประกัน
เก็บไว้ทสพท.
ี่

กรณี ไปทัศนศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ
้
(ช่วงปิ ดภำคเรียนเท่ำนัน)
สพฐ.จะพิจำรณำให้ได้เฉพำะช่วงปิ ดภำคเรียน ตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 7 ว่ำด้วยกำรเปิ ดและ
ปิ ดสถำนศึกษำ พ.ศ.2538
้
ปิ ดภำคเรียนที่ 1 ตังแต่
ว ันที่ 11 -31 ตุลำคม ของทุกปี

้
ปิ ดภำคเรียนที่ 2 ตังแต่
ว ันที่ 1 เมษำยน-15 พฤษภำคม
ของทุกปี
่ บ
1.แบบคำร ้องขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศทีผู
้ งั คับบัญชำ
้ั นลงควำมเห็นและอนุ ญำต
ชนต้
้
้ั ดกับวันเดินทำง
2.แบบชีแจงกรณี
เร่งด่วน กระชนชิ
3.กำหนดกำรเดินทำง(ให้ระบุว ันและเวลำให้ช ัดเจน)
่ กทีสำมำรถติ
่
4.สถำนทีพั
ดต่อได้ระหว่ำงอยู ่ตำ
่ งประเทศ
่ ำรำชกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
5.บัญชีรำยชือข้
6.ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

่
กรณี ไปเยียมญำติ
หรือปฏิบต
ั ภ
ิ ำรกิจ
ทำงครอบคร ัว ณ ต่ำงประเทศ
ให้ลำกิจ ใช้ว ันหยุดรำชกำร หรือปิ ดภำคเรียน พร ้อม
่
แนบเอกสำรแสดงควำมเป็ นญำติเพือประกอบกำร
พิจำรณำ เช่น สำเนำทะเบียนบ้ำน / ทะเบียนสมรส /

่ ที่
หนังสือเชิญของทำงญำติ /หรือหลักฐำนอืนๆ
่
เกียวข้
องกับญำติพร ้อมแนบเอกสำร
่ บ
1.แบบคำร ้องขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศทีผู
้ งั คับบัญชำ
้ั นลงควำมเห็นและอนุ ญำต
ชนต้
้
้ั ดกับวันเดินทำง
2.แบบชีแจงกรณี
เร่งด่วน กระชนชิ
3.ใบอนุ ญำตลำกิจ(ข้ำรำชกำรครู ลำพักผ่อน
(ข้ำรำชกำรสำนักงำน)
4.เอกสำรแสดงควำมเป็ นญำติประกอบกำรพิจำรณำ
5.หลักฐำนแสดงถึงกำรเจ็บป่ วยกำรไปร่วมงำนศพ กำร
ไปร่วมงำนแต่งงำนร ับปริญญำ(ระบุชอญำติ
ื่
ว ันเวลำ)
่ แ
6.เอกสำรหลักฐำนแสดงทีอยู
่ ละสถำนภำพของญำติ
้
ในต่ำงประเทศนัน(อำชี
พ สถำนศึกษำ ฯลฯ)
่ กทีสำมำรถติ
่
7.สถำนทีพั
ดต่อได้ระหว่ำงอยู ่ตำ
่ งประเทศ
8.บันทึกมอบหมำยงำนในวันปฏิบต
ั ริ ำชกำร
9.ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กรณี พำนักเรียนไปต่ำงประเทศ
โดยครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 30 คน
่ บ
1.แบบคำร ้องขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศทีผู
้ งั คับบัญชำ
้ั นลงควำมเห็นและอนุ ญำต
ชนต้
้
้ั ดกับวันเดินทำง
2.แบบชีแจงกรณี
เร่งด่วน กระชนชิ

3.ใบอนุ ญำตลำกิจ
(ข้ำรำชกำรครู ลำพักผ่อน(ข้ำรำชกำรสำนักงำน))
่
4.รำยละเอียดโครงกำรทีพำนั
กเรียนไปต่ำงประเทศ
้
5.หนังสือเชิญจำกหน่ วยงำนทังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
6.กำหนดกำรเดินทำง(โปรแกรม)
่ กทีสำมำรถติ
่
7.สถำนทีพั
ดต่อได้ระหว่ำงอยู ่ตำ
่ งประเทศ
8.บันทึกมอบหมำยงำนในวันปฏิบต
ั ริ ำชกำร
่ ำรำชกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
9.บัญชีรำยชือข้
่ กเรียน ระบุระดับชน
้ั
บัญชีรำยชือนั
10.ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงเป็ นรำยบุคคล(กรณี ครู )
11.แผนดู แลควำมปลอดภัยเด็กนักเรียน
12.หนังสือยินยอมอนุ ญำตจำกผู ป
้ กครองของนักเรียน
เป็ นรำยบุคคล

กรณี ไปปฏิบต
ั งิ ำนในองค ์กร
ระหว่ำงประเทศ
่
่
รำยชือองค
์กรระหว่ำงประเทศทีประเทศไทยเป็
นสมำชิก
1)องค ์กำรสหประชำชำติ
2)องค ์กำรกำรค้ำโลก

3)องค ์กำรอำเซียน
4)องค ์กำรอำเซม
5)องค ์กำรเอเปค
่ บ
1.แบบคำร ้องขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศทีผู
้ งั คับบัญชำ
้ั นลงควำมเห็นและอนุ ญำต
ชนต้
้
้ั ดกับวันเดินทำง
2.แบบชีแจงกรณี
เร่งด่วน กระชนชิ
3.กำหนดกำรเดินทำง(ให้ระบุว ันและเวลำให้ช ัดเจน)
่ กทีสำมำรถติ
่
4.สถำนทีพั
ดต่อได้ระหว่ำงอยู ่ตำ
่ งประเทศ
่ ำรำชกำรขออนุ ญำตไปต่ำงประเทศ
5.บัญชีรำยชือข้
6.ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
7.ใบอนุ ญำตลำกิจ
(ข้ำรำชกำรครู ลำพักผ่อน(ข้ำรำชกำรสำนักงำน))
8.สำเนำประวัติ ก.พ.7
่
9.หนังสือตอบร ับจำกองค ์กรระหว่ำงประเทศซึงมี
ข้อควำมระบุชอ-นำมสกุ
ื่
ล ของผู ข
้ ออนุ ญำต เหตุผลที่
่ ได้
่ ร ับมอบหมำย ระยะเวลำ และ
เชิญ ตำแหน่ งหน้ำทีที
่ จะไปช่
่
สถำนทีที
วยรำชกำร

เอกสำรทุกรำยกำรส่งจำนวน 2 ชุด

่
เมือกลั
บจำกกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศแล้วจะต้อง
รำยงำนกำรกลับจำกต่ำงประเทศให้โรงเรียนและเสนอ
้ กำรศึ
่
ให้สำนักงำนเขตพืนที
กษำ ทรำบ

*************************

แนวปฏิบต
ั ส
ิ ำหร ับกำรลำศึกษำต่อ ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิจย
ั ภำยในประเทศ/ต่ำงประเทศของ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

้ นฐำน
้
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื

กำรลำศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้ร ับกำรอนุ ญำตจำกผู บ
้ งั คับบัญชำให้
ไปศึกษำฝึ กอบรมดู งำนหรือปฏิบต
ั งิ ำนวิจย
ั และพัฒนำ
้
ทังในประเทศและต่
ำงประเทศ
1.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ
กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท ก
กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคปกติ ประเภท ข
2.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำรำชกำร

กำรศึกษำต่อภำคนอกเวลำรำชกำร โดยใช้เวลำ
รำชกำรบำงส่วนไปศึกษำ
กำรศึกษำต่อภำคนอกเวลำรำชกำร โดยไม่ใช้
เวลำรำชกำรไปศึกษำ
3.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศภำคฤดู ร ้อน
4.กำรฝึ กอบรมภำยในประเทศ
5.กำรคำนวณเงินและเรียกชดใช้ทุนกรณี ผด
ิ สัญญำ
6.ลำศึกษำต่อ ฝึ กอบรม ณ ต่ำงประเทศ

1.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำค
ปกติ
้
ขันตอนกำรด
ำเนิ นกำรศึกษำต่อภำยในประเทศ
ภำคปกติ ประเภท ก
1.สพฐ.แจ้งพิจำรณำโควตำมำให้ สพท.
่
2.เจ้ำหน้ำทีสพท.ประสำนงำนกับสถำบั
นกำรศึกษำ
่
่
เพือขอโควตำประเภท
ก เพิมและด
ำเนิ นกำร
คัดเลือก

่ ไ้ ด้ร ับกำรคัดเลือกไปยัง
3.แจ้งรำยชือผู
สถำบันกำรศึกษำ
โดยตรง
่
4.จัดทำคำสังเสนอขออนุ
ญำตลำศึกษำต่อผู ม
้ อ
ี ำนำจ
อนุ ญำตไปศึกษำต่อ และจัดทำสัญญำและสัญญำคำ้
ประกัน
่ ร ับอนุ ญำตให้ลำ
5.จัดทำหนังสือส่งตัวข้ำรำชกำรทีได้
ศึกษำไปยังสถำบันกำรศึกษำ
่ เกี
่ ยวข้
่
6.แจ้งหน่ วยงำนและเจ้ำหน้ำทีที
อง
่ ร ับอนุ ญำตให้ลำ
7.รำยงำนจำนวนข้ำรำชกำรทีได้
่
ศึกษำ ขยำยเวลำ กลับเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำรเมือ
้
เสร็จสินกำรลำศึ
กษำต่อ โดยรำยงำนให้สพฐ.
ทรำบทุกภำคกำรศึกษำ

้
ขันตอนกำรด
ำเนิ นกำรศึกษำต่อภำยในประเทศ
ภำคปกติ ประเภท ข
1.ร ับคำขออนุ ญำตไปสมัครคัดเลือก
2.ตรวจสอบเอกสำร
3.อนุ ญำตไปสมัครสอบ
4.อนุ ญำตไปศึกษำต่อ
ระดับปริญญำตรี ปริญญำโท กำหนด 2 ปี
ระดับปริญญำเอก
กำหนด 4 ปี
้
5.จัดทำสัญญำลำศึกษำต่อและสัญญำคำประกัน

่ ลำศึกษำต่อเสนอผู ม
้ั
6.จัดทำคำสังให้
้ อ
ี ำนำจตำมชน
่
7.จัดทำหนังสือส่งตัวข้ำรำชกำรทีลำศึ
กษำไปยัง
สถำบันกำรศึกษำ
่ ร ับอนุ ญำตให้ลำ
8.รำยงำนจำนวนข้ำรำชกำรทีได้
ศึกษำต่อ ให้ สพฐ. ทรำบ

กำรขยำยเวลำศึกษำ

1.ร ับคำขอของผู ล
้ ำศึกษำต่อส่งหลักฐำนกำรขยำย
้ ดสัญญำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำศึกษำต่อก่อนสินสุ
15 วัน
2.เสนอขออนุ ญำตกำรขยำยเวลำศึกษำต่อ
้
3.จัดทำสัญญำและสัญญำคำประกัน
่
4.จัดทำคำสังขยำยเวลำศึ
กษำต่อเสนอผู ม
้ อ
ี ำนำจ
อนุ ญำต
่ ยวข้
่
5.แจ้งผู ข
้ ออนุ ญำตและหน่ วยงำนทีเกี
อง
่ ร ับอนุ ญำตให้ขยำย
6.รำยงำนจำนวนข้ำรำชกำรทีได้
เวลำศึกษำให้ สพฐ. ทรำบ

กำรกลับเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำรตำมเดิม
1.ร ับคำร ้องผู ท
้ ไปศึ
ี่
กษำต่อประสงค ์ขอกลับเข้ำปฏิบต
ั ิ
รำชกำร
2.ตรวจเอกสำร(หนังสือจำกสถำนศึกษำ แบบคำร ้อง
ขอกลับ)
่
3.เสนอคำสังกลั
บเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำรต่อผู ม
้ อ
ี ำนำจ
อนุ ญำต

่
4.แจ้งผู ข
้ ออนุ ญำตและผู เ้ กียวข้
อง
5.รำยงำน สพฐ.

กำรทำสัญญำ
้
่ สพฐ.
1.จัดทำสัญญำ และสัญญำคำประกันตำมแบบที
กำหนด
กำรทำสัญญำ
จัดทำสัญญำ จำนวน 2 ชุด ผู ร้ ับสัญญำเป็ นผู เ้ ก็บ
้
่ ดแสตมป์ 10 บำท
สัญญำและสัญญำคำประกัน
ชุดทีติ
และ 1 บำท รวม 11 บำท (ฉบับจริง)
ก.บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรประชำชน
พร ้อมสำเนำ 1 ฉบับ
ข.ทะเบียนบ้ำน พร ้อมสำเนำ 1 ฉบับ
ค.ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่ำพร ้อมสำเนำ1 ฉบับ
้
ง.หนังสือยินยอมให้ทำสัญญำ หรือคำประกัน
ของคูส
่ มรส
้ จำนวน 2 รู ป(เฉพำะผู ใ้ ห้
จ.รู ปถ่ำย 1 นิ ว
้
สัญญำเท่ำนัน)
้
ฉ.กรณี ไม่สำมำรถหำผู ค
้ ำประกัน
ให้แนบ
บันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำรฯ
้
ผู ท
้ ำสัญญำ และผู ค
้ ำประกันต้
องนำบุคคล
ต่อไปนี ้ มำในวันทำสัญญำด้วย
(1) คู ส
่ มรสของผู ท
้ ำสัญญำ(ถ้ำมี)
้
(2) ผู ค
้ ำประกัน
จำนวน 1 คน
้
(3) คู ส
่ มรสของผู ค
้ ำประกัน(ถ้
ำมี)

กำรติดอำกรแสตมป์ สัญญำศึกษำต่อ
ติดอำกรแสตมป์ 1 บำท และสัญญำคำ้
ประกัน 10 บำท)
้
2.เสนอลงนำมสัญญำลำศึกษำต่อและสัญญำคำประกัน
3.มอบสัญญำให้ก ับผู ไ้ ปศึกษำต่อ

2.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำค
นอกเวลำ
2.1 กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ
โดยใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน
้
ขันตอน
2.1.1 ร ับคำขอของผู ป
้ ระสงค ์จะศึกษำต่อขอ
อนุ ญำตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู ม
้ อ
ี ำนำจ
อนุ ญำต
่
2.1.2 เมือสอบคั
ดเลือกได้ ให้นำหลักฐำนผล
กำรสอบคัดเลือกจำกสถำบันกำรศึกษำ

เสนอต่อผู ม
้ อ
ี ำนำจอนุ ญำต
่
2.1.3 เจ้ำหน้ำทีตรวจสอบคุ
ณสมบัต ิ ตำม
หลักเกณฑ ์ ดังนี ้
1)มีอำยุไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15
่ ำศึกษำ กรณี อำยุเกินให้อยู ่ในดุลย
มิถน
ุ ำยน ของปี ทีเข้
พินิจของผู ม
้ อ
ี ำนำจอนุ ญำตพิจำรณำอนุ ญำตเป็ นกรณี
พิเศษเฉพำะรำย
2)ต้องมีเวลำร ับรำชกำรติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ
12 เดือนเต็ม
้
2.1.4 จัดทำสัญญำศึกษำและสัญญำคำประกัน
คนละ2 ฉบับ(เก็บไว้ทผู
ี่ ร้ ับสัญญำ1 ฉบับผู ไ้ ป
ศึกษำ1 ฉบับ)
่ ไปศึกษำ
2.1.5 จัดทำคำสังให้
2.1.6 จัดทำหนังสือส่งตัวไปศึกษำ
่ ไ้ ปศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ ให้จด
2.1.7 เมือผู
ั ทำ
่ กลับเข้ำร ับปฏิบต
คำสังให้
ั ริ ำชกำร
2.1.8 รำยงำน สพฐ.

2.2 กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ
โดยไม่ใช้เวลำรำชกำรไปศึกษำ
้
ขันตอน
่
2.2.1 ร ับเรืองไปศึ
กษำต่อ
2.2.2 ตรวจสอบกำรไปศึกษำต่อ
2.2.3 เสนอรำยงำนผู บ
้ งั คับบัญชำ

2.2.4 แจ้งผู ไ้ ปศึกษำต่อทรำบ

3.กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำค
ฤดู ร ้อน

้
ขันตอน
3.1 กำรลำศึกษำต่อ
3.1.1 ร ับคำขอผู ป
้ ระสงค ์จะศึกษำต่อ
3.1.2 ตรวจสอบเอกสำร
้
3.1.3 จัดทำสัญญำและสัญญำคำประกัน
ดำเนิ นกำรเช่นเดียวกับกำรศึกษำต่อ
ภำคปกติ
3.1.4 เสนอขออนุ ญำตไปศึกษำต่อภำคฤดู ร ้อน

้
ต่อผู บ
้ งั คับบัญชำตำมลำดับขันตอน
่ ขำ้ รำชกำรลำศึกษำต่อ
3.1.5 จัดทำคำสังให้
ภำคฤดู ร ้อน
3.1.6 แจ้งผู ไ้ ปศึกษำต่อแจ้งหน่ วยงำนที่
่
เกียวข้
องและสถำบันกำรศึกษำ
3.1.7 รำยงำน สพฐ.
3.2 กำรกลับเข้ำร ับปฏิบต
ั ริ ำชกำรตำมเดิม
3.2.1 ผู ล
้ ำศึกษำต่อส่งแบบคำร ้องขอกลับฯ
3.2.2 ตรวจสอบเอกสำร
-แบบคำร ้องขอกลับเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำร
-หนังสือจำกสถำบันกำรศึกษำส่งตัวกลับ
่ งตัวกลับ
โดยระบุว ันทีส่
่ ขำ้ รำชกำรซึงไปศึ
่
3.2.3 จัดทำคำสังให้
กษำต่อ
ภำคฤดู ร ้อนกลับเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำร
ตำมเดิม
3.2.4 กำรรำยงำนจำนวนผู ล
้ ำศึกษำไป สพฐ.

4.กำรฝึ กอบรมภำยในประเทศ
้
ขันตอน
4.1 ขออนุ ญำตไปฝึ กอบรมภำยในประเทศ
4.2 กำรอบรม หำกอบรมระยะเวลำเกินกว่ำ 6
่ น
เดือน หรือทำงรำชกำรจะต้องจ่ำยเงินเพือเป็
ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรอบรมเกินกว่ำ 5,000 บำท
ต้องจัดทำสัญญำ
4.3 จัดทำสัญญำ(กรณี ผูล
้ ำไปฝึ กอบรมย้ำยต่ำง

้ ให้
่ เก็บสัญญำไว้ทสพท.เดิ
เขตพืนที
ี่
ม แต่ตอ
้ ง
แจ้งให้หน่ วยงำนใหม่ทรำบ)
่ ไปฝึ กอบรมภำยในประเทศ และ
4.4 จัดทำคำสังให้
กลับเข้ำปฏิบต
ั ริ ำชกำร
4.5 รำยงำน สพฐ.

5. กำรคำนวณเงินและเรียกชดใช้
ทุนกรณี ผด
ิ สัญญำ

้
ขันตอน
5.1 คำนวณชดใช้ทุนตำมหลักเกณฑ ์และวิธก
ี ำรที่
กระทรวงกำรคลังกำหนดและตำมประกำศของ
สพฐ.
้
5.2 แจ้งเรียกชำระหนี จำกผู
ผ
้ ด
ิ สัญญำและผู ค
้ ำ้
ประกัน โดยวิธส
ี ง่ ทำงไปรษณี ย ์ตอบร ับ
้
5.3 หำกผู ผ
้ ด
ิ สัญญำหรือผู ค
้ ำประกัน
ยินยอม
ชดใช้ ให้ร ับชดใช้แล้วรำยงำน สพฐ.
5.4 หำกขอผ่ำนชำระให้ผูม
้ อ
ี ำนำจ(ผู ร้ ับมอบ
อำนำจ) พิจำรณำโดยคำนึ งถึงหลักเกณฑ ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
้
5.5 หำกผิดสัญญำ หรือผู ค
้ ำประกันปฏิ
เสธ
หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสำร หลักฐำน
้
ทังหมด
รำยงำน สพฐ. โดยด่วน อย่ำให้
ขำดอำยุควำม

6. กำรลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ
้
ขันตอน

่
6.1 ร ับคำขอของข้ำรำชกำรทีประสงค
์จะขอ
อนุ ญำตไปศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ
6.2 ตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน
่
่
6.3 เสนอผู บ
้ งั คับ เพือเสนอเรื
องไปยั
ง สพฐ.
6.4 สพฐ.แจ้งผลกำรพิจำรณำเห็นชอบจำก
่ งให้
สำนักงำน ก.พ. และจัดทำคำสังส่
ข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ

้
6.5 จัดทำสัญญำและสัญญำคำประกัน(ผอ.สพท.
ลงนำมในสัญญำ)
6.6 ส่งสัญญำไปสพฐ.
่
6.7 แจ้งสถำนศึกษำเพือแจ้
งผู ข
้ ออนุ ญำตทรำบ
ข้อสังเกตในระดับปฏิบต
ั ิ
กำรศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ ต้องประสำน
่
เกียวข้
องกับสำนักงำน ก.พ. ด้วย
กรณี ขอร ับทุนหรือร ับทุน ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ำมเงื่อนไข
่ ร ับด้วย
ของทุนทีได้

7. FLOW CHART กำรปฏิบต
ั งิ ำน
แจ้งหลักเกณฑ์และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาทราบ

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุญาต

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา

ขอกลับเข้ารับราชการ

ระหว่างลาศึกษา

เมื่อจบการศึกษา

รายงาน สพท.

แบบคำร้องขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
เขียนที่ ................................................
วันที.่ ...................เดือน..............................พ.ศ. ..................

เรื่อง

ขออนุญาตไปต่างประเทศ

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................ตาแหน่ง................................................
โรงเรียน/ กลุ่ม ........................................................................สังกัด...................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ เพื่อ..................................................................................................
ณ ประเทศ ........................................................มีกาหนด

วัน ตั้งแต่วันที่..............เดือน.......................

พ.ศ........................ถึงวันที่..................เดือน............................พ.ศ..............ซึ่งอยู่ระหว่าง...................................
(วันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน/ลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ

(..........................................)
ตาแหน่ง.............................................

ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำกลุ่มงำน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

(...............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน.................................

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(..................................................)
ตาแหน่ง..................................................

แบบคำร้องขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เขียนที่ ................................................
วันที่

เรื่อง

เดือน

พ.ศ.

.

ขออนุญาตไปต่างประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยข้าพเจ้า
โรงเรียน/ กลุ่ม

ตาแหน่ง............................................
สังกัด...............................................................

มีความประสงค์ขออนุญาตไปต่างประเทศ เพื่อ...............................................................................................
ณ ประเทศ
มีกาหนด
วัน ตั้งแต่วันที่
เดือน........................
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ซึ่งอยู่ระหว่าง..................................
(วันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน/ลากิจส่วนตัว/ลาพักผ่อน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ
.........................................
(..........................................)

ตาแหน่ง.............................................

ควำมเห็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ/หัวหน้ำกลุ่มงำน
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

...............................................
(...............................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน.................................
ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................
(..................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรที่ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ

สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39
เพื่อทัศนศึกษำ/ศึกษำดูงำน ณ...................................
มีกำหนด ........... วัน ตั้งแต่วนั ที่ ...........................................

ลำดับ
ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

แบบชี้แจงกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ

ชื่อ-สกุล
เป็นภำษำอังกฤษ

ลำยมือชื่อ

ชื่อผู้ขออนุญาต (นาย/นาง/นางสาว)........................................ ตาแหน่ง .............................................
วิทยฐานะ ............................................โรงเรียน.............................................สังกัด.............................................
ขออนุญาตไปต่างประเทศเพื่อ .............................................................................................................................
ณ ประเทศ.................................................. มีกาหนด......................... วัน ตั้งแต่วันที่ .....................................
ถึงวันที่ ..............................................................
วัตถุประสงค์ในการไปต่างประเทศและประโยชน์ที่ได้รับ
..................................................................................................................................................... ....................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..................

ลงชื่อ
(.........................................)
ตาแหน่ง

ใบรับรองจำกผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................. ตาแหน่ง .....................................
เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของ (นาย/นาง/นางสาว).......................................... ตาแหน่ง .................................

โรงเรียน................................................................................................ รับเงินเดือน ขั้น ........................ บาท
อนุญาตให้ (นาย/นาง/นางสาว).............................................. ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ.....................
ตั้งแต่วันที่ ............................................ถึงวันที่...............................................................................................
อนึ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย.................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
สมควรจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไป (ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา) เพื่อ.............................................................
ณ ประเทศ.....................................................................

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง

สถำนที่พักสำมำรถติดต่อได้

ข้าพเจ้า
โรงเรียน

ตาแหน่ง...........................................................
สังกัด/สานัก....................................................................

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

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

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................................................................
ไปต่างประเทศเพื่อ............................................................ณ..............................................จานวน..........ราย
มีกาหนด....................วัน ตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่..............................................

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/สังกัด

บัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ

โรงเรียน..........................................................สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา.............................
ตามโครงการ..........................................................................เพื่อ....................................................................
ณ..............................................จานวน..........ราย มีกาหนด....................วัน ตั้งแต่วันที่................................
ถึงวันที่..............................................

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ชั้นเรียน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ (.....................................)
ชื่อผู้เดินทำง .................................................................
ระยะเวลำเดินทำงไป – กลับ วันที่ .............................ถึง วันที่ ...........................

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

จำนวน
เงิน
(บำท)

1.เงินเดือน(ไม่ต้องรวมกับข้อ2)
ช่วงไปต่างประเทศ
เงินเดือน÷30×จานวนวัน

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน
2.2 ค่าจัดทาวีซ่า
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.4 ค่าที่พัก
2.5 ค่าภาษีสนามบิน

เบิกจำกเงิน
งบประมำณ

เบิกจำกเงิน
นอก
งบประมำณ

เงินส่วนตัว

แหล่งเงิน
อื่นๆ
-

สนามบินกรุงเทพฯ
สนามบินต่างประเทศ
2.6 ค่าพาหนะ
ไป-กลับ บ้าน-สนามบิน
ในต่างประเทศ
2.7 ค่าเครื่องแต่งตัว
2.8 ค่ารับรอง
2.9 ค่าลงทะเบียนการประชุม
2.10 ค่าของขวัญ
2.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)
รวมค่ำใช้จ่ำยใน (ข้อ 2)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .........................................................ผู้เดินทาง

ลงชื่อ..........................................................ผู้บังคับบัญชาระดับต้น

แบบใบลำไปศึกษำ ฝึกอบรม/สัมมนำ ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ
เขียน
ที่……………………………...………….……………………
วันที่…………เดือน………….………………พ.ศ. ……...……..
เรื่อง…………………………………………..….........…
เรียน………………………………………………..........
ข้าพเจ้า…….………………………………………..……………ตาแหน่ง…….……………………………………………………..
ระดับ……….……...สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………..
เกิดวันที่…..…………….………………….…….เข้ารับราชการเมื่อวันที…่ ……………………………..…………………………………………
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ …………….………บาท มีความประสงค์จะไป…………………………………..………………………….
ณ ประเทศ……..…………………………….……………………………………………………………………………………………………………..
ด้วยทุน……………………………………………………………………………………………….….………………………………………………….…
มีกาหนด…………..ปี…………เดือน………….วัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการลาไปศึกษา ฝึกอบรม/สัมมนา
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)…….………………………………
(………..……………………..)
..……../.………../………
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
.............................…………………………………………………….…………........................................................………….....
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................

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

คำสั่ง (ผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
อนุญาต

ไม่อนุญาต

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

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

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ส่งคืน ฝ่ายข้าราชการลาศึกษาก่อนออกเดินทาง
 ข้าราชการลาศึกษา  ข้าราชการลาฝึกอบรม  ข้าราชการลาดูงาน

ติดรูป

1. ชื่อ (ภาษาไทย).........................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................
2. สถานที่ติดต่อโดยตรงในประเทศไทย.........................................................................................
.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
3. ข้าราชการระดับ………ขั้น....................บาท ตาแหน่ง...............................................................
สังกัดกรม...........................................................................กระทรวง........................................
4. วัน เดือน ปีเกิด ...............................เลขประจาตัวประชาชน (PID)............................................
5. กาหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่............เดือน................................พ.ศ. .......
6. ถือหนังสือเดินทางประเภท  ธรรมดา

 ราชการเลขที่.......................................................

ออกให้เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. .... มีอายุใช้ได้ถึงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ....
7. ได้วีซา่ เข้าประเทศ...................................................................ประเภท......................................
8. พื้นความรู้ขั้นสูงสุด............................................วิชา..................................................................
จากสถานศึกษา.........................................................................................เมื่อ พ.ศ. ...............
9. ได้รับอนุมัตใิ ห้มา  ศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน วิชา........................................................
ขั้น.............................ณ สถานศึกษา/ฝึกอบรม.........................................................................
รัฐ...................................................................ประเทศ..............................................................
โดยทุน..........................................................(ทุนประเภท.......) มีกาหนด....ปี.......เดือน......วัน
นับตั้งแต่วันที่........เดือน........................พ.ศ. ..... ถึงวันที่.......เดือน............................พ.ศ. ......
E-mail address: ......................................................................................................................

ทั้งนี้ ได้รับข้อปฏิบัติสาหรับข้าราชการที่ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ดังกล่าวด้วยแล้ว

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

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 ส่งสานักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ทันทีที่เดินทางถึง

ติดรูป

 ส่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ทันทีที่เดินทางถึง
 ข้าราชการลาศึกษา ข้าราชการลาฝึกอบรม  ข้าราชการลาดูงาน
ส่งเงินผ่านสานักงาน ก.พ.

 ไม่ส่งเงินผ่านสานักงาน ก.พ.

1. ชื่อ (ภาษาไทย).........................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................
2. ข้าราชการระดับ………ขั้น....................บาท ตาแหน่ง...............................................................
สังกัดกรม...........................................................................กระทรวง........................................
3. วัน เดือน ปีเกิด ...............................เลขประจาตัวประชาชน (PID)............................................
4. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ..........
5. ถือหนังสือเดินทางประเภท  ธรรมดา

 ราชการเลขที่.......................................................

ออกให้เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. .... มีอายุใช้ได้ถึงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ....
6. ได้วีซา่ เข้าประเทศ...................................................................ประเภท......................................
7. พื้นความรู้ขั้นสูงสุด............................................วิชา..................................................................
จากสถานศึกษา.........................................................................................เมื่อ พ.ศ. ...............
8. ได้รับอนุมัตใิ ห้มา ศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน วิชา...........................................................
ขั้น.............................ณ สถานศึกษา.........................................................................................
เมือง/รัฐ...............................................................ประเทศ........................................................
โดยทุน..........................................................(ทุนประเภท.......) มีกาหนด....ปี.......เดือน......วัน
นับตั้งแต่วันที่........เดือน....................พ.ศ. .... ถึงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .....
9. เดินทางมาถึงประเทศ............................................เมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .....
ขณะนี้มีที่อยูซ่ ึ่งอาจติดต่อได้โดยทางไปรษณีย์ คือ.....................................................................

.................................................................................................................................................
โทรศัพท์: ………………………………………………………….…………………………………
E-mail address: .......................................................................................................................

ชื่อเจ้าหน้าที่ของกรม.........................................
ผู้ประสานงานเรื่องของข้าราชการผู้นี้
..........................................................................
โทร. ....................E-mail:………….……...........…

(ลงชื่อ).................................................................
.........../................./.................
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กรณีที่ส่งเงินผ่าน ก.พ.
-

ข้าราชการได้รับเงินค่าใช้จ่ายงวดแรกแล้ว ตัง้ แต่วันที่................................................................... ถึงวันที่
........................................................ จานวน......................................................................

-

สานักงาน ก.พ. ได้รับดร๊าฟท์จากแหล่งทุน ตามใบเสร็จเล่มที่................เลขที่............................. วันที่
..............................................................................

โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

1.

ประวัติส่วนตัวของข้าราชการ
ชื่อภาษาไทย.......................................................ภาษาอังกฤษ...........................................
1.2 วัน เดือน ปีเกิด.........................................................................อายุ.................................ปี
1.3 พื้นความรูข
้ ั้นสูงสุด
( ) ประกาศนียบัตร สาขาวิชา.......................................................................................
1.1

(

) ปริญญาตรี สาขาวิชา...............................................................................................

(

) ปริญญาโท สาขาวิชา...............................................................................................

(

) ปริญญาเอก สาขาวิชา.............................................................................................
จาก................................................................................................(ชื่อสถานศึกษา)
ประเทศ......................................................................เมื่อ พ.ศ. .............................

1.4

เคยไป  ศึกษา  ฝึกอบรมต่างประเทศครั้งสุดท้าย ณ ประเทศ...................................
มีกาหนด..............ปี...............เดือน..............วัน ตั้งแต่วันที่.................................................
ถึงวันที่........................................................................

1.5

รับราชการจนถึงวันกาหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา...............ปี............เดือน...............วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภท......................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................................ถึงวันที่...................................................
เป็นข้าราชการประเภท..........................................ตั้งแต่วันที่..............................................
ถึงวันที่.........................................................................

1.6

ขณะนี้เป็นข้าราชการ ระดับ.............................ขั้น........................................................บาท
ตาแหน่ง..................................................................สังกัด..................................................
..........................................................................................................................................

1.7

สถานที่ติดต่อ.....................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน.................................................มือถือ.....................................
e-mail address.........................................................................................................(ถ้ามี)

-2-

2.

ผู้รับผิดชอบเรือ่ งค่าใช้จ่าย
2.1 ไป

 ศึกษา

 ฝึกอบรม

ด้วยทุน..............................................................................

2.2 ผู้รับผิดชอบเรื่องเงินค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว หรือทุนประเภท 2
อื่นๆ) คือ.......................................................................อยู่บ้านเลขที่.................................
ตรอก/ซอย................................ถนน.................................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต......................................................จังหวัด........................................................
อาชีพ...............................................................สถานที่ติดต่อ.............................................
.............................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................

3.

โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม
3.1 (

(

) ไปฝึกอบรม วิชา/เรือ่ ง..............................................................................................
) ไปศึกษา



ปริญญาตรี

 ปริญญาโท 

ปริญญาเอก



ประกาศนียบัตร/วุฒิบตั ร..................................................................

วิชา....................................................................................................................................
ณ..........................................................................................(ชื่อสถานศึกษาหรือฝึกอบรม)
ประเทศ...............................................................มีกาหนด...........ปี.............เดือน..........วัน
กาหนดออกเดินทางวันที่.............เดือน.................................พ.ศ...............
3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้

(

) ฝึกอบรม: เนื้อหาวิชา/เรื่องที่จะฝึกอบรม....................................................................
................................................................................................................................

(

) ศึกษา : หลักสูตร ใช้เวลาศึกษา..............ปี
: ลักษณะการเรียนการสอน

 course work  ทาวิจยั

: ลักษณะเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับ/เน้นทางด้าน....................................................

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

ลงนาม.......................................................................ข้าราชการ
(..................................................................)

เหตุผลความจาเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ

1.

ข้อมูลของข้าราชการ
ชื่อ.............................................................นามสกุล...........................................................
1.2 ตาแหน่ง....................................................กอง/กลุ่ม/ภาควิชา............................................
คณะ..........................................................กรม/มหาวิทยาลัย……………………………..…
1.1

1.3

ไป  ฝึกอบรม วิชา/เรื่อง……………………………………………………………………..
ไป  ศึกษา ระดับ..............................วิชา…………………………………………………..
ณ……………………………………………….ประเทศ........................................................

1.4
1.5

2.

มีกาหนด……………ปี...............เดือน...................วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่.................................................ถึงวันที่........................................................

คาชี้แจงของส่วนราชการเจ้าสังกัด
2.1

ขอชี้แจงว่า ข้าราชการผู้นี้
( ) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
ราชการชดใช้การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั เดิมที่ค้างอยู่ด้วย
( ) มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึง
วันกาหนดออกเดินทาง
( ) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
( ) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 1 ปี โดยสังกัดมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นแนบท้าย

( ) มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษาได้ตามที่ ก.พ. กาหนด คือ......................
..............................................................................................................................
( ) ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา

2.2

ขอรับรองว่า
การไป  ศึกษา  ฝึกอบรม ของข้าราชการผู้นี้ไม่ทาให้เสียราชการ เพราะยังมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
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3.

เหตุผลความจาเป็นที่ใช้ข้าราชการไปศึกษา/ฝึกอบรม
.......................................................................................................(ส่วนราชการเจ้าสังกัด)

มีค วามจ าเป็ น ที่ จะให้ ข้ าราชการไป ศึ กษา  ฝึก อบรม วิ ชา ณ ต่างประเทศ เพราะเป็ นวิ ชาที่ สาคั ญ ที่
.................................................................................(ส่วนราชการเจ้าสังกัด) ต้องการมาก
3.1 การไป  ศึ ก ษา  ฝึ ก อบรม ของข้ า ราชการผู้ นี้ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ 8 ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 คือ
(

)

ไม่มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย

(

)

มีการศึกษาวิชานีใ้ นประเทศไทย แต่ยังมีจานวนไม่เพียงพอ

(

)

มีการศึกษาวิชานีใ้ นประเทศไทย แต่ไม่สูงพอ

3.2 การไปศึกษา/ฝึกอบรมของข้าราชการผู้นี้ เป็นไปตามประกาศ ก.ข.ต. วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
ดังนี้
3.2.1 สอดคล้องกับแนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 (รายละเอียดดับแนบ)
หรือ

 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: (รายละเอียดดังแนบ)
3.2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ) คือ
..................................................................................................................................................

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

3.3 สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ข้าราชการไป

 ศึกษา  ฝึกอบรม

( ) สนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทจี่ ะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นภารกิจเร่งด่วน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) มีผลต่อการวางแผนอัตรากาลังคน (รายละเอียดดังแนบ)
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4. โครงการหรือแผนงานทีจ่ ะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบตั ิราชการ

ภายหลัง จากข้ า ราชการผู้ นี้ สาเร็ จการ ศึ ก ษา  ฝึ ก อบรม จะให้ ก ลั บ มาท าหน้ าที่
ตาแหน่ง.................................................................................................................................

ใน

สังกัด.........................................................................................................................................
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ.........……………………………………………………...
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

.................................................................................(ส่วนราชการเจ้าสังกัด) ได้พิจารณาเห็นสมควรให้
ข้าราชการผู้นี้ไป ศึกษา  ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตามความสาคัญของสาขาวิชาและความต้ องการของ
.................................................................................................(ส่วนราชการเจ้าสังกัด) โดยคา นึงถึงความจาเป็น
รีบด่วน ความสอดคล้องตามประกาศ ก.ข.ต. และแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการตามที่
กาหนดไว้แล้ว

ลงนาม ........................................................... (ผู้มีอานาจอนุมัติ)
(........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................

วัน เดือน ปี............................................

แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
1. ชื่อ (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ดารงตาแหน่ง

ระดับ

สังกัดกรม

บาท

กระทรวง

วุฒิเดิม
เกิดวันที่

เงินเดือน

สาเร็จจาก
เดือน

พ.ศ.

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
โทรศัพท์

2. ได้รับอนุมัติให้ไป  ศึกษาระดับ

 ฝึกอบรม  ดูงาน

วิชา
ณ สถานศึกษา

ประเทศ

โดยทุน

(ทุนประเภท

 สาเร็จตามโครงการที่ได้รับวุฒิ เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

 ไม่สาเร็จ เพราะ
3. ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตและความเห็นที่จะเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้คือ

4. ออกเดินทางจากประเทศไทย

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ออกเดินทางจากต่างประเทศ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เดินทางถึงประเทศไทย
วันเข้าปฏิบัติราชการ
วันรายงานตัว ณ สานักงาน ก.พ.

วันที่
วันที่
วันที่

เดือน
เดือน
เดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

)

5. ข้าพเจ้าได้แนบ

 หลักฐานสาเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม

 Transcript

 อื่น ๆ

 วิทยานิพนธ์

มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)
(

)
ผู้รายงาน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
ชื่อผู้เดินทำง ............................................................................
ระยะเวลำเดินทำงไป – กลับ วันที่ .........................................ถึง วันที่ .......................................

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1.เงินเดือน(ไม่ต้องรวมกับ ข้อ2)
ช่วงไปต่างประเทศ
เงินเดือน÷30×จานวนวัน
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 ค่าโดยสารเครื่องบิน
2.2 ค่าจัดทาวีซ่า
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.4 ค่าที่พัก
2.5 ค่าภาษีสนามบิน
สนามบินกรุงเทพฯ

จำนวนเงิน เบิกจำกเงิน เบิกจำกเงินนอก
แหล่งเงิน
เงิ
น
ส่
ว
นตั
ว
งบประมำณ
อื่นๆ
(บำท) งบประมำณ

สนามบินต่างประเทศ
2.6 ค่าพาหนะ
ไป-กลับ บ้าน-สนามบิน
ในต่างประเทศ
2.7 ค่าเครื่องแต่งตัว
2.8 ค่ารับรอง
2.9 ค่าลงทะเบียนการประชุม
2.10 ค่าของขวัญ
2.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)
2.12 ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย
รวมค่ำใช้จ่ำยใน (ข้อ 2)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .........................................................ผู้เดินทาง
ลงชื่อ .........................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ลงชื่อ...........................................................ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

สถำนที่พักสำมำรถติดต่อได้
ข้าพเจ้า
โรงเรียน/กลุ่ม

ตาแหน่ง....................................................................
สังกัด/สานัก...........................................................................

ขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
.......................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์หมายเลข......................................................ซึ่งเป็นบ้านพักของ.............................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...........................................................

บัญชีรำยชื่อคณะครูที่ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................................................................
ไปต่างประเทศเพื่อ............................................................ณ..............................................จานวน..........ราย
มีกาหนด....................วัน ตั้งแต่วันที่....................................................ถึงวันที่..............................................

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/สังกัด

บัญชีรำยชื่อนักเรียนที่ขออนุญำตไปต่ำงประเทศ
โรงเรียน..........................................................สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................

ตามโครงการ....................................................................................................................................................
เพื่อ....................................................................ณ................................................................จานวน..........ราย
มีกาหนด....................วัน ตั้งแต่วันที่...............................................ถึงวันที่....................................................

ลำดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ชั้นเรียน

ข้อแนะนาในการเขียนสัญญา / สัญญาค้าประกัน
ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจยั ณ ต่างประเทศ
1. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม จานวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ 1 บาท
ทุกชุด
2. สัญญาค้าประกัน จานวน 3 ชุด ติดอากรแสตมป์ฉบับจริง 10 บาท และคู่ฉบับ 5 บาทคน

3. ค้าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่
จะไปศึกษา ฝึกอบรม เรียงตามลาดับดังนี้
3.1 บิดา หรือ มารดา (หากเสียชีวิต ต้องมีใบมรณะบัตรมาแสดง)
3.2 พี่ หรือ น้อง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่ข้อ 3.1 เสียชีวิต/เจ็บป่วย/ชรามาก)
3.3 สามี (ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 3.1 และ 3.2 เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างเจ็บป่วย)

4. เอกสารแนบสัญญา
4.1 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ทาสัญญา อย่างละ 3 ชุด
4.2 สาเนาบัตรข้าราชการผู้ทาสัญญา อย่างละ 3 ชุด
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน อย่างละ 3 ชุด
4.5 สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการผูค้ ้าประกัน อย่างละ 3 ชุด

/ สัญญาเลขที่ ...
สัญญาเลขที่
.........../............

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ.............................................ตาบล/แขวง
.............................................

อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................เมื่อวันที่............เดือน...................พ.ศ
...............
ระหว่างกรม.......................................กระทรวง.......................................โดย
.......................................................
ตาแหน่ง.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้รับ
สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง”กับ นาย/นาง/นางสาว............................................................ชือ่ สกุล
....................................................เกิดเมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ............... อายุ............
ปี รับราชการเป็นข้าราชการ..............................ระดับ....................... ขั้น..................บาท ตาแหน่ง
...................................................สังกัด..........................................กอง...........................................
กรม.........................................กระทรวง.........................................................................อยู่บ้านเลขที่
.....................ซอย...............................ถนน......................................ตาบล/แขวง
.........................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท................................................................... ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ
ต่างประเทศ
ระดับ................... สาขาวิชา...................................................................ณ ประเทศ
.............................................มีกาหนด.............. ปี นับตั้งแต่วันที่.................. เดือน
...............................พ.ศ. ..................... จนถึงวันที่.....................เดือน........................................ พ.ศ.
......................
ในกรณี ที่ผู้ รับ สั ญ ญาอนุญ าตให้ผู้ ให้สั ญ ญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่

จะทาสั ญ ญากั บผู้รับสัญ ญาขึ้นใหม่ เพื่ อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2...
-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัยผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งทาง
ราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจ่าย เงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ ได้
ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ ให้ สั ญ ญาจะต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ต นในทางเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ การศึ ก ษา ฝึ ก อบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สาเร็จ
การศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผู้ ให้ สั ญ ญาประพฤติผิ ดสัญ ญาดังกล่ าวในข้อ 2 หรือในกรณี ที่ผู้ รับ
สัญญาพิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิจัย ได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติ
ลงด้วยประการใด ๆ หรือ ผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่
ว่ากรณีใด ๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามี
สิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ รั บ สั ญ ญาหรื อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
3.2 เข้ าป ฏิ บั ติ ราช ก ารใน ก รม .....................................ก ระท รว ง
................................

หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญ ญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการ
ชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้วความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติ
ตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
/ข้อ 4 ...
-3ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่
ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิ บัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้
สั ญ ญ าจะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการในกรม.................................................. กระท รวง
................................................ หรือในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาเคยได้รับอนุ ญ าตให้ ไปศึ กษา ฝึ กอบรม ปฏิบั ติการวิจัย หรือ มี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตาม
สั ญ ญานั้ น การปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ต ามสั ญ ญานี้ ให้ เริ่ม ต้ น นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ป ฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ค รบ
กาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา
ปฏิบัติราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ
5.1 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1
(ก) หรือทุนประเภท 1 (ค) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือใน
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้ รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน
อีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ
แก่ทางราชการอีกด้วย

5.2 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 1
(ข) ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวน
ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สาหรับส่วนที่เป็นเงินทุนที่ได้รับให้ชดใช้เป็นเบี้ยปรับรายเดือนตามจานวนที่
กระทรวงการคลังและสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่สานักงาน ก.พ.กาหนดสาหรับผู้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศเป็ น
เกณฑ์
5.3 กรณีผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ด้วยทุนประเภท 2
ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วยในกรณีที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืน
และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ
/ข้อ 6...
-4ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับ
สัญ ญาจนครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ รับสัญ ญา
หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอม
ของผู้ รับสั ญ ญาหรือไม่ก็ ต าม ผู้ ให้ สัญ ญาจะต้อ งชาระดอกเบี้ ยผิ ดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ
จานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้ อ 7 ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ส ามารถกลั บ เข้ าปฏิ บั ติ ราชการหรือ กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ
ราชการไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ
ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
หรือ ในระหว่างระยะเวลาที่ ผู้ ให้ สั ญ ญากลั บ เข้าปฏิ บั ติราชการตามข้ อ 3.2 หรือ ข้ อ 4 ถ้ าผู้ ให้สั ญ ญา
ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงิน

และเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือ ลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้น
แต่ผู้รับ สัญ ญาและกระทรวงการคลัง พิ จารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญ ญาไม่ต้องรับผิด
เพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผู้ให้สัญ ญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบั ติราชการไม่
ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถู กสั่ งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจาก
เจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้
สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้ งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไป
ทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่
ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ผู้ให้สัญ ญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญ ญาตามสัญ ญานี้ ผู้ให้
สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้ งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระ
หนี้ต ามที่ ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่ งจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญและ/หรือเงินอื่นใด
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้ อ 9 ใ น วั น ท า สั ญ ญ า นี้
...........................................................................

ผู้ ใ ห้ สั ญ ญ า ไ ด้ จั ด ใ ห้

ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว

/แก่ความตาย...

-5ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคา
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับ แต่วันที่ผู้ค้า
ประกันเดิมถึง
แก่ความตายหรือถู กศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้
สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้า
ประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มี
ศัก ยภาพสู งยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติให้ ผู้ ให้ สัญ ญาศึกษา ฝึ กอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไม่มีผู้ ค้ า
ประกันก็ได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่ อ ...........................................................ผู้ ให้
สัญญา
(.........................................................)
ลงชื่อ......ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา......ผู้รับ
สัญญา
(...........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

/ ข้าพเจ้า ...
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ข้ า พ เ จ้ า .............................................................คู่ ส ม ร ส ข อ ง
................................................
...................................ยินยอมให้.................................................................. ทาสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ความ
ยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้

ลงชื่ อ .........................................................ผู้ ใ ห้
สัญญา
(.......................................................)

สัญญาเลขที่............../.................

สัญญาค้าประกัน
ทาที่
.......................................................
วันที่................เดือน..........................
พ.ศ.................
ตามที่.......................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้
สัญญา”
ได้รับอนุญาตจาก.............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้
ไปศึกษา
ฝึ ก อ บ ร ม ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ณ
....................................................................................................................

ป ร ะ เ ท ศ

ต า ม สั ญ ญ า เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ล ง วั น ที่
....................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า.................................................................ผู้ค้าประกัน
.................................................
อ า ยุ .............. ปี อ า ชี พ ............................................... ..............ต า แ ห น่ ง
..............................................................
สั ง กั ด .......................................................อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่ ..... .................ซ อ ย
...........................................................
ถ น น ....................................ต า บ ล /แ ข ว ง .........................................อ า เภ อ /เข ต
..................................................

จังหวัด......................................คู่สมรสชื่อ............................................................เกี่ยวพันกับผู้ ให้
สัญญาโดยเป็น
..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญา
ค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญาโดยตกลงร่วม
รับผิดในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญ ญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญ ญาอนุญ าตไม่ว่าข้อ
หนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าว
นั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีโดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน
และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้า
หากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไป
อีกตลอดระยะเวลาที่ ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผู้รับสัญ ญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญ ญา
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้งและผู้ค้าประกันตกลงมิให้
ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้า
ประกันและจะรับผิดในฐานะ ผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
และค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้ อ 3 ผู้ ค้ าประกั น จะไม่ เพิ ก ถอนการค้ าประกั น ตลอดระยะเวลาที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาต้ อ ง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น ผู้ ค้ าประกั น ได้ อ่ า นและเข้ า ใจ
ข้อ ความในสัญ ญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ ว จึงได้ล งลายมือ ชื่อไว้เป็นส าคั ญ ต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................)

