
  
 

 การลาฝกอบรมภายในประเทศ   

 

 เอกสารประกอบการดําเนินการ ::  2.5 In_Training_Document 

  

      พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคจะขออนุมัติลาไปฝกอบรมภายในประเทศ ใหยื่นเอกสารประกอบการ

พิจารณา ดังนี้ 

  @   แบบขออนุมัติลาไปฝกอบรมภายในประเทศ  

     @   แบบใบลาฝกอบรม 

   @   คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

 @   โครงการ/แนวทางการฝกอบรมภายในประเทศ 

 @    เหตุผลความจําเปนท่ีจะไปฝกอบรมภายในประเทศ 

  @   หลักฐานการตอบรับเขาอบรม 

 @   หลักสูตรหรือแนวทางการฝกอบรมของสถาบันท่ีจะเขาอบรม 

  @   กําหนดการเปด-ปด การอบรม 

  @   หลักฐานการไดรับทุน (ยกเวนกรณีทุนสวนตัว) 

  @   บัญชีเครือญาติ 

 @   สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย จํานวน 2 ฉบับ  (พรอม

หลักฐานประกอบ) 

      @   สัญญาคํ้าประกัน จํานวน 2 ฉบับ (พรอมหลักฐานประกอบการจัดทําสัญญา)    

 

 การจัดทําสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย :: In_Ed_Agreement 

          พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะลาฝกอบรมในประเทศจะตองจัดทําสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา 

ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย จํานวน 2 ฉบับ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย มหิดลกําหนด   

          เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําสัญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูลาศึกษาแจงชื่อผูคํ้าประกันใหงาน

ทรัพยากรบุคคลทราบเพ่ือประโยชนในการจัดพิมพไมใหคลาดเคลื่อน พรอมแนบหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

 

 @  เอกสารประกอบการจัดทําสัญญา มีดังนี้  

 (ก)  เอกสารของพนักงานมหาวิทยาลัยผูลา >>  กรณีไมสมรส    (เอกสารหลักท่ีจําเปนตองมี) 

 -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาบัตรทะเบียนบาน  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

 



  
 

(ข)  เอกสารเพ่ิมเติมกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูลา  >>  มีคูสมรสแลว 

 -   สําเนาทะเบียนสมรส  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน คูสมรส  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาทะเบียนบานคูสมรส  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

(ค)  เอกสารเพ่ิมเติมกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูลา  >>  มีสถานภาพหมาย  หยา 

 -   สําเนาใบหยา  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีหยาราง) 

  -   สําเนาใบมรณะบัตร  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีหมาย) 

 

 การจัดทําสัญญาค้ําประกัน  :: 

 หลักเกณฑการจัดทําสัญญาคํ้าประกัน มีดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 136 ง 25 

พฤศจิกายน 2548 หนา 28) และ 

 1)  ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา หรือมารดาของผูทําสัญญา  ถาไมมีท้ังบิดาและมารดา ตองใหพ่ีหรือ

นองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูคํ้าประกัน ท้ังนี้ ผูคํ้าประกัน ไมตองแสดงหลักทรัพยประกอบการ

ทําสัญญาคํ้าประกัน 

  2)  ถาไมมีบุคคลตาม 1) จะใหบุคคลอ่ืนเปนผูคํ้าประกัน โดยแสดงหลักทรัพยก็ได เวนแตในกรณีท่ี

ไมสมารถแสดงหลักทรัพยได ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายไดแทนการแสดง

หลักทรพัยได  

 3)  ถาไมมีบุคคลตาม 1) และ 2) ใหสวนราชการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง หาก

ผลการตรวจสอบปรากฏวา ผูทําสัญญาไมมีบุคคลดังกลาวตาม 1) และ 2) จริง ใหทําสัญญาโดยไมตองมีผูคํ้า

ประกันได 

 

 @  เอกสารประกอบการจัดทําสัญญาค้ําประกัน มีดังนี้  

 (1)  กรณีบิดา หรือมารดา เปนผูคํ้าประกันการลา 

 -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูคํ้า  จํานวน 2 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาทะเบียนบาน ผูคํ้า จํานวน 2 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   อากรแสตมป จํานวน 15 บาท 

 (2)  เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูคํ้าประกัน   >>  มีคูสมรสแลว 

 -   สําเนาทะเบียนสมรส  ผูคํ้า/คูสมรส  จํานวน 2 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน คูสมรส จํานวน 2 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 -   สําเนาทะเบียนบาน คูสมรส  จํานวน 2 ชุด  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (3)  เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูคํ้าประกัน  >>  มีสถานภาพหมาย  หยา 

 -   สําเนาใบหยา  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีหยาราง) 



  
 

  -   สําเนาใบมรณะบัตร  จํานวน 2 ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (กรณีหมาย) 

(4)   เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูคํ้าประกัน >>  คือ พ่ี หรือนอง รวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

 -   บัญชีเครือญาติ 

 

::  ขอควรระวัง ::  

     ::   ในการทําสัญญาไมตองกรอกวันท่ีทําสัญญา ใหเวนชองวางไว 

     ::  กรณีท่ีผูคํ้าประกัน หรือคูสมรสของผูคํ้าประกัน ไมสามารถลงนามในสัญญาได สามารถประทับ

ลายนิ้วมือ โดยมีผูรับรองวาผูคํ้าประกัน หรือคูสมรสของผูคํ้าประกันไดประทับลายนิ้วมือจริง โดยระบุ

รายละเอียดเชน เปนนิ้วใด ขางใด ใหชัดเจน 

 

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

การดําเนินการกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาไปฝกอบรมภายในประเทศตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 นี้ ใชดําเนินการเฉพาะกรณีท่ี 

1. การลาไปฝกอบรมภายในประเทศท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมเกินกวา 6 เดือน  และ 

2. มหาวิทยาลัย/สวนงาน จายเงินเพ่ือเปนคาใชจายเพ่ือการฝกอบรม เกินกวา 50,000 บาท 
 

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

 


