


แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549 

(แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 4 ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2550) 
------------------------- 

 

  หนวยงานใดที่ประสงคจะพัฒนาขาราชการดวยการใหไปปฏิบัติงาน
ที่หนวยงานอื่นในประเทศเปนการชั่วคราว ใหดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําแผนพัฒนาขาราชการในภาพรวมซึ่งมีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ตลอดจนวิเคราะหภารกิจ ทิศทางการดําเนินงานของ
สวนราชการในอนาคต 

2. วิเคราะหสภาพกําลังคนที่มีอยู  รวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองกับความตองการกําลังคนในอนาคตวา สวนราชการมีหรือขาด
บุคลากรที่มีคุณลักษณะดังกลาว และผลกระทบตออัตรากําลังที่อาจเกิดขึ้นจากการสงขาราชการ
ไปปฏิบัติงานดังกลาว 

3. วิเคราะหเหตุผลและความจําเปน หากปรากฏวาสวนราชการยังขาด
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในลักษณะใดและจําเปนตองสง
ขาราชการไปพัฒนาองคความรูในลักษณะนั้นจากภายนอก ก็ใหประสานกับหนวยงานที่มี
ภารกิจเกี ่ยวกับองคความรู น้ันในสาขาวิชาที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอภารกิจหลัก และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสวนราชการตนสังกัด แลวจัดสงขาราชการไปปฏิบัติงานใน
หนวยงานดังกลาว ในกรณีที่สงไปหนวยงานภาคเอกชนจะตองไมมีสวนไดเสียในเชิงธุรกิจกับ
หนวยงานที่จะใหขาราชการไปปฏิบัติงานนั้น  

4. กําหนดแผนงาน โครงการ และตําแหนงรองรับขาราชการที่จะกลับมา
ปฏิบัติงานในลักษณะที่สอดคลองกับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่ไดรับเพิ่มขึ้น และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาขาราชการที่กําหนดไวลวงหนา 

5. พิจารณาคัดเลือกขาราชการจํานวนหนึ่งโดยวิธีการที่โปรงใส เปดเผย ซ่ึง
ตองประกาศใหทราบลวงหนา โดยคัดเลือกจากขาราชการที่มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงาน 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบ ก.พ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา
ขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ แลวเสนอรายชื่อผูซ่ึงเหมาะสม 
พรอมทั้งเหตุผลและความสมควรไปยัง อ.ก.พ.ตามขอ 6  

6. ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณี พิจารณาใหความ
เห็นชอบใหขาราชการผูไดรับการเสนอชื่อตามขอ 5 ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น แลวจึงเสนอ
ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นตามระเบียบนี้ 

7. กอนสงขาราชการไปปฏิบัติงาน ใหสวนราชการประสานกับหนวยงานอ่ืนที่
จะรับขาราชการไปปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานอื่นตามแบบ
แนบทายแนวปฏิบัติน้ี แลวใหขาราชการผูไดรับการคัดเลือกลงนามรับทราบขอตกลงความ
รวมมือดังกลาวดวย  

ส่ิงที่สงมาดวย 



8. ในกรณีสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นมีกําหนดระยะเวลา
เกินกวาหกเดือน หรือกรณีที่สวนราชการตองออกคาใชจายสําหรับขาราชการผูไปปฏิบัติงาน
จํานวนเกินกวาหาหม่ืนบาท ใหสวนราชการจัดใหขาราชการผูน้ันทําสัญญาตามแบบแนบทาย
แนวปฏิบัติน้ี 

9. ใหสวนราชการตนสังกัดและหนวยงานอื่นที่รับขาราชการไปปฏิบัติงาน
รวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตามขอตกลง โดยใหหนวยงานอื่นเปน
ผูประเมินความรู ความสามารถ สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน   
ผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
พลเรือนสามัญที่แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 
โดยอาจเพิ่มองคประกอบการประเมินไดตามความเหมาะสม แลวรายงานใหสวนราชการ
ตนสังกัดทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสวนราชการตนสังกัด  
 10. เมื่อครบกําหนดเวลาการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ใหสวนราชการ
ตนสังกัดประเมินผลในภาพรวมเกี่ยวกับสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณที่เพิ่ม
สูงขึ้นในสวนที่เปนประโยชนตอสวนราชการตนสังกัด แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาที่สั่งใหไป
ทราบและรายงานให ก.พ. ทราบดวย ตามแบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอ่ืนที่แนบทายแนวปฏิบัติน้ี ตลอดจนจัดใหมีการเผยแพร
องคความรูที่ไดจากการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นใหผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทราบ 
 

------------------------------ 
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 4 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550) 

ระหวาง 
ช่ือสวนราชการตนสังกัด..................................กับ ช่ือหนวยงานอื่น............................................ 

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

บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้จัดทาํข้ึนระหวาง (ช่ือสวนราชการตนสังกัด).........  
..........................................................โดย นาย/นาง/นางสาว........................................
ตําแหนง...................................กับ (ช่ือหนวยงานอื่น)....................................................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหนง..............................................
โดยทั้งสองฝายตกลงรวมมือกันดังตอไปนี้ 

ขอ 1. (ช่ือสวนราชการตนสังกัด).................................มีความประสงคจะสง 
(ช่ือ-สกุลขาราชการ/ช่ือตําแหนงและระดับ/สํานัก/กอง)...........................................ไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณใน (ช่ือหนวยงานอื่น).................................
ตําแหนง.....................................และ (ช่ือหนวยงานอื่น)......................................ตกลงรับ 
(ช่ือ-สกุลขาราชการ)......................................................เขาปฏิบัติงาน และท้ังสองฝายตกลง
รวมมือกันดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ ขอบเขตของงาน ระยะเวลา และ
แผนการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการตนสังกัด ตลอดจนสิทธิประโยชน
ที่ขาราชการจะพึงไดรับและอื่นๆ ตามที่กําหนดในบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ 

ขอ 2. วัตถุประสงค 
.............................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................... 
ขอ 3. แผนงานโครงการของสวนราชการ 
.............................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................... 
ขอ 4. ขอบเขตของงานที่จะใหขาราชการไปปฏิบตัิงาน 
.............................................................................................................

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

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

......................................................................................................................................... 
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ขอ 5. ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน  
.............................................................................................................

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

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

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

ขอ 6. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ช่ือหนวยงานอื่น).............................................เปนผูประเมินความรู 

ความสามารถ สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 วันที่ 
1 ตุลาคม - 31 มีนาคม และหรือ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน) ตามแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ.กําหนดไว แลวสงให           
(ช่ือสวนราชการตนสังกัด)...................................................เพ่ือพิจารณาประเมินผลในภาพรวม 
ไดแก สมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณที่เพ่ิมสูงข้ึนในสวนที่เปนประโยชนตอสวนราชการ
ตนสังกัด  

ขอ 7. สิทธิประโยชนที่ขาราชการจะไดรับจาก.......(ช่ือหนวยงานอื่น).......(ถามี) 
(ช่ือหนวยงานอื่น)......................................จะรับผิดชอบในสวนของ

คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ของ (ช่ือ-สกุลขาราชการ)....................................................ดังนี้ คือ  
7.1 ....................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
7.2 ....................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
7.3 ....................................................................................................

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

ขอ 8. การกํากับดูแล 
(ช่ือหนวยงานอื่น) ...................................................จะกํากับดูแลให 

(ช่ือ-สกุลขาราชการ)...............................................ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
8.1 ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงานของ (ช่ือหนวยงานอื่น)....... 

...............................................ตลอดจน วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการ 

8.2 ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความเห็นชอบในเรื่องอ่ืนๆ ที่กฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดดวย 
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ขอ 9. อ่ืนๆ ........................................................................................... 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
  บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ทําข้ึนสามฉบับมีขอความอยางเดียวกัน ทุกฝายไดอาน
และเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยานและเก็บไวที่สวนราชการตนสังกัดหนึ่งฉบับ หนวยงานอื่นหนึ่งฉบับ และขาราชการที่ไป
ปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นหนึ่งฉบับ 
 
 

(ลงช่ือ)........................................   (ลงช่ือ)......................................... 
         (....................................)                  (....................................) 
ตําแหนง......................................          ตาํแหนง........................................ 
           (สวนราชการตนสงักัด)                              (หนวยงานอื่น) 
 

(ลงช่ือ).................................พยาน (ลงช่ือ).....................................พยาน 
        (...............................)                       (.................................) 
ตําแหนง....................................        ตําแหนง......................................... 
         วัน เดือน ป                       วนั เดือน ป 

 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................
ตําแหนง......................................สังกัด...........................................ไดรับทราบ รวมทั้งไดรับ
ขอตกลงหนึ่งฉบับไวแลว และยินดีปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว 

 
(ลงช่ือ).......................................... 

     (ช่ือ-สกุล ขาราชการที่ไปปฏิบตัิงานทีห่นวยงานอื่น) 
ตําแหนง................................................... 

          วนั เดือน ป 



สัญญาการพัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ 
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 4 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550) 

 
สัญญาเลขที่........................... 

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ.......................................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................เมื่อวันที่.......เดือน.....................พ.ศ. ................
ระหวางกรม................................................................................โดย.......................................................
ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ  นาย  นาง  นางสาว........................................
ช่ือสกุล..................................เกิดเมื่อวันที่..............เดือน....................พ.ศ. ......................อายุ................ป 
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่............................รับราชการเปนขาราชการพลเรือนตําแหนง.......................
ระดับ................รับเงินเดือนขั้น.....................บาท สังกัด....................................กอง..................................
กรม..................................กระทรวง..................................อยูบานเลขที่...............ซอย............................
ถนน....................................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด.............................................. ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
 โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
และประสบการณโดยการใหไปปฏิบัติงานที ่หนวยงานอื ่นในประเทศตามระเบียบ ก.พ. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการ โดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549 
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปพัฒนาเพือ่เพิ่มพูนความรู ทกัษะ และประสบการณ
โดยการใหไปปฏิบัติงานทีห่นวยงานอื่นในประเทศ ที่........................................มีกาํหนด.............................
นับตั้งแตวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ........... จนถึงวันที่........เดือน.......................พ.ศ. ............. 
 ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาปฏิบัติงานที่………………………………………....
ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งทางราชการ
ของผูรับสัญญาและของหนวยงานที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพัฒนาขาราชการ โดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549  และตอง
ปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือระหวางสวนราชการตนสังกัดกับหนวยงานที่ไปปฏิบัติงาน ทั้งที่ไดออก
ใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 
 ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอหนวยงานที่ไปปฏิบัติงาน 
จะตั้งใจปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของการไปพัฒนาโดยเร็ว 
 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา
พิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จหรือไมเกิดประโยชนตามความตองการ
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ของสวนราชการตนสังกัดกอนครบกําหนดหรือการปฏิบัติงานของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใดๆ 
หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ  ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน  
คําสั่งอนุญาตหรือส่ังยุติการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไดทันที และผูใหสัญญาจะตองรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 
 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมรายงานตัวกลับเขารับราชการภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ถือวาผูใหสัญญาขาดราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิระงับการจายเงินเดือนและเงินอื่นใดก็ได และหาก
มีความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญายินยอมรับผิด
ชดใชทั้งสิ้น 

 ขอ 4 เมื่อครบกําหนดเวลาหรือถูกสั่งใหยุติการปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น ทั้งนี้ไมวาจะ
บรรลุผลสําเร็จในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติราชการในกรม.................................
กระทรวง..............................................เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น
ตามสัญญานี้ 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการไมวา
ดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน และเงินชวยเหลือใดๆ ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญา
ในระหวางไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นดังกลาวคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตอง
จายเงินเปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาไดจายไปทั้งหมดดังกลาว 
 ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 4 เงินที่จะ
ชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการ
ไปบางแลว 

 ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับ
สัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หาก
ผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิได
ชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ 
กําหนดระยะเวลาตามขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกสั่ง
ใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 
แลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา...........(............) ป นับแตวันที่ผูให
สัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออกดวยเหตุดังกลาว
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////// 

ขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 
เวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 
 ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับคําสั่งใหไปพัฒนาโดยการปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่น
หรือในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัย
อยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก
ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 

 ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ
เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 ขอ 9 ในวนัทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให.......................................................................... 
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 
 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือ
มีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญา
จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่
ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย
หรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ถาผูใหสัญญา
ไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ
แลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการปฏิบัติงานจะอนุมัติใหผูใหสัญญาปฏิบัติงานตอ
โดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 
 หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไวสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ         
ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน คูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละฉบับ 
   ลงชื่อ.............................................ผูใหสัญญา 
            (...........................................) 
   ลงชื่อ.............................................ผูรับสัญญา 
            (............................................) 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 
          (............................................) 
   ลงชื่อ.............................................พยาน 

      (............................................)     
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 ขาพเจา........................................................คูสมรสของ........................................................ 
ยินยอมให..................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

ลงชื่อ.............................................ผูใหความยินยอม 
            (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 
            (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 
          (............................................) 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

   ลงชื่อ.............................................ผูใหสัญญา 
               (...........................................) 



สัญญาค้ําประกัน 
 

ทําที่................................................ 
วัน.................เดือน......................พ.ศ. ............... 

ตามที่....................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจาก....................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปพัฒนา 
โดยการไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณ ที่............... 
..........................................ตามสัญญาเลขที่.................ลงวันที่................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “สัญญาการพัฒนาขาราชการ” นั้น 

ขาพเจา..................................................ผูค้ําประกัน.......................................อายุ................ป 
อาชีพ..........................................ตําแหนง...................................สังกัด....................................................... 
อยูบานเลขที่............................ซอย........................................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................ 
คูสมรสชื่อ..............................................เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน.....................................ซ่ึงตอไป 
ในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ 1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด
ในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาการพัฒนาขาราชการไมวา
ขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาการพัฒนา
ขาราชการดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองให
ผูใหสัญญาชําระหนี้กอน และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบ
เต็มจํานวน 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูปฏิบัติงานดังกลาว 
ตอผูรับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกัน
ผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับการขยายเวลาปฏิบัติงานตอดังกลาวดวย 

 ขอ 2. ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา
การพัฒนาขาราชการใหแกผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวา
ผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง 
และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดของผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้
ครบเต็มจํานวน 

/ขอ 3... 
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 ขอ 3. ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบ
อยูตามเงื่อนไขในสัญญาการพัฒนาขาราชการ 

 สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
     ลงชื่อ.............................................ผูค้ําประกัน 
                 (...........................................) 

      ลงชื่อ.............................................คูสมรสผูใหความยินยอม 
                       (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 
                      (............................................) 

   ลงชื่อ.............................................พยาน 
                       (............................................) 

 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

 
   ลงชื่อ.............................................ผูค้ําประกัน 
                 (...........................................) 
 

 



แบบรายงาน ก.พ. เก่ียวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ไปปฏิบัติงาน 
ที่หนวยงานอื่น ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการ     

โดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2549 
(แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 4 ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2550) 

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

ดวย....................(ชื่อสวนราชการ)........................ไดมีคําสั่ง............../..............
ลงวันที่.......................................ให (นาย นาง นางสาว)........................................................
ตําแหนง........................................................งาน/กลุม/ฝาย................................................
กอง/สํานัก............................................กรม......................................จังหวัด..........................
ไปปฏิบัติงานที่.................(ชื่อหนวยงานที่ไปปฏิบัติงาน).................ลักษณะงานที่ไปปฏิบัติ............ 
.................................................................ตั้งแตวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .......... 
ถึงวันที่.........เดือน..........................พ.ศ. .......... รวมเปนระยะเวลา.........ป.......เดือน........วัน  

 ไมมีการขยายเวลา   มีการขยายเวลา.......ป.......เดือน.......วัน 

บัดนี้  ขาราชการดังกลาวไดปฏิบัติงานที่หนวยงานดังกลาวขางตน 
   ครบกําหนดเวลา  
   ถูกสั่งใหยตุิการปฏิบัติงานและไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

....................(ชื่อสวนราชการ).......................ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ขาราชการดังกลาว สรุปไดดังน้ี (โปรดกาเครื่องหมาย  ในชองที่ตองการ) 

รายการประเมิน 
เพ่ิมขึ้น 

สูงมาก/ดีเดน 
เพ่ิมขึ้นมาก/ 

ดีมาก 
เพ่ิมขึ้น/เปนที่
นาพอใจ 

เหมือนเดิม/ไมเปนไป
ตามที่คาดหวงั 

ความรู ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะที่
ตองการ (โปรดระบุ) 

    

ผลการปฏิบตังิาน     
ประสบการณที่ไดรับ     

 

ความเห็นเพ่ิมเติม........................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

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

ตําแหนง...................................................... 
วันที่............................................ 




