อากร
แสตมป์
๑ บาท

สัญญาเลขที่(๑) …………../ ๒๕..…….

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานวิจัย
วันที่ (๒) ………...เดือน…………......…………พ.ศ. ๒๕…………...

(X)

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(X)

ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย(๓) ………….……………………...……………………………….………………………
ตําแหน่ง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ(๔) ……………………………………………….……………… เกิดเมื่อวันที่(๕) …………
เดือน………………..…. พ.ศ………… อายุ….…..ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่ง….……………………………….
รับเงินเดือน........…………….บาท สังกัด.....……………………………………………………….. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อยู่บ้านเลขที่(๖)….............หมู่ที่……..….ซอย………………………….……………ถนน…………………………………..…….
ตําบล/แขวง………….…………….…………อําเภอ/เขต…..……….…..…….………จังหวัด…………………..……….............
รหัสไปรษณีย์……….…...………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปปฏิบัติงานวิจัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้รบั สัญญาอนุญาตให้ผ้ใู ห้สัญญาไปปฏิบัติงานวิจัย ระดับ (๗).....................................
สาขาวิชา…...........................…………………ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน……............................…………............
ประเทศ..................................... ด้วยทุน…………………………………………………............................................
ซึ่งเป็นทุนประเภท........................มีกําหนดเวลาประมาณ…………... ปี……….…..เดือน…….….วัน นับตั้งแต่
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ....................ถึงวันที่...............เดือน........................................
พ.ศ.................หรือนับตั้งแต่วนั เดินทางออกจากประเทศไทย จนถึงวันทีร่ ายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ผู้รับสัญญา อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาลาปฏิบัติงานวิจัย หลังจาก
ครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่

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

- ๒เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาลาปฏิบัติงานวิจัย แต่หากไม่ได้มีการจัดทํา
สัญญาขึ้นใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้
ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ในระหว่างเวลาที่ผ้ใู ห้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานวิจัย ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตาม ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของสถานปฏิบัติงานวิจัย
ห รื อ ส ถ า บั น ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญ า ป ฏิ บั ติ ง า น วิ จั ย แ ล ะ ข อ ง ผู้ รั บ สั ญ ญ า ซึ่ ง ร ว ม ทั้ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย รวมทั้ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ คํ าสั่ ง อื่ น ๆ ที่เ กี่ยวกั บ
พนักงานไปปฏิบัติงานวิจัย และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปปฏิบัติงานวิจัย ทั้งที่ได้ออกใช้
บัง คั บ อยู่ แ ล้ ว ในวั น ทํ าสั ญ ญานี้ และที่จ ะออกใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปโดยเคร่ ง ครั ด และให้ ถื อ ว่ า กฎหมาย
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติงานวิจัยและจะตั้งใจ
ปฏิบัติงานวิจัย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สําเร็จการปฏิบัติงานวิจัย โดยเร็ว
ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒. หรือในกรณีที่
ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสําเร็จการปฏิบัติงานวิจัย ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามข้อ ๑. หรือการปฏิบัติงานวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่
อนุญาตให้ผ้ใู ห้สัญญาปฏิบัติงานวิจัยต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจําเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที และมีสิทธิระงับซึ่ง
เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผ้รู ับสัญญาจ่ายให้ และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑
รายงานตัว กลับ เข้ าปฏิ บัติง านเป็ น หนัง สื อ ต่อ ผู้รับ สั ญญา หรื อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สัญญาทันที
๓.๒ เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันทีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา
อื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้น
นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และ
ข้อ ๓.๓ ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ท้งั สิ้น
ลงชื่อ ........................................... ผู้ให้สัญญา

-๓ข้อ ๔. เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสําเร็จการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือสําเร็จ
การปฏิบัติงานวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ ๑. หรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัย
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญามี พั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ต ามสั ญ ญาอื่ น และ
ยัง ปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ไ ม่ ค รบระยะเวลาตามสั ญ ญานั้ น การปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ต ามสั ญ ญานี้ ใ ห้ เ ริ่ ม ต้ น
นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมา
ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้รับสัญญา
จ่ายให้ในระหว่างปฏิบัติงานวิจัย คืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ย
ปรับให้แก่ผ้รู ับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ผ้ใู ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือ
ข้อ ๔.
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่
ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน
ข้อ ๖. เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ ๕. ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระให้แก่
ผู้รับสัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
หากผู้ให้สัญญาไม่ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความ
ยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ของจํานวนเงินที่ยังมิได้ชําระ นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ ๗. ในกรณีที่ผ้ใู ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุ ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่ างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ รับ อนุญาตให้ไปปฏิบัติ งานวิจัย หรือในระหว่าง
ระยะเวลาที่ผ้ใู ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินทุน เงินเดือน
รวมทั้ง เงินอื่นใดและเบี้ยปรับให้แก่ผ้รู ับสัญญาเป็นจํานวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับ
ข้อ ๕. ทั้งนี้ เว้นแต่ผ้รู ับสัญญาพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผ้ใู ห้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูก
ไล่ออก หรือปลดออก
ในกรณีที่ผ้ใู ห้สญ
ั ญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔. เพราะถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย
ลงชื่อ ........................................... ผู้ให้สัญญา

-๔ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญา
ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ังนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไป
ทํางานอื่นในระหว่ างระยะเวลาสองปี นับแต่ วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้องกลั บเข้ าปฏิบัติ งาน หรือวัน ที่
ผู้ให้ สัญญาได้ ออกจากงานหรือลาออกด้ วยเหตุดัง กล่ า วข้ างต้ น ผู้ให้ สั ญญายั ง คงต้องรั บ ผิ ด ชดใช้
เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับตามข้อ ๕. วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชําระเงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ย
ปรับให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึง
ได้รับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือหน่วยงานอื่นเพื่อชดใช้เงินเดือนรวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๖ แล้ว แต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือหน่วยงานอื่นยังมิได้สั่งจ่ายเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่
ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละสิบห้า
ต่อปีจนกว่าจะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ ๙. ในวันทําสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (๘)…………….…………………………......................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
มีคําพิพากษาให้ล้มละลายหรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ําประกันผู้ให้สัญญา
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ ค้ํ า ประกั น เดิ ม ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด หรื อ มี คํ า พิ พ ากษาให้
ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้
สัญญาไม่สามารถจัดให้ผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ผู้รั บ สั ญ ญามี สิท ธิ เ พิ ก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี้ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้รับ สัญ ญาตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการปฏิบัติงานวิจัยจะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญา
ปฏิบัติงานวิจัย โดยไม่มีผ้คู ้ําประกันก็ได้
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ(๙)…………………...........………..……ผู้ให้สัญญา ลงชือ่ (๑๐)……………….…….......………….ผู้รับสัญญา
(………….……….....…………………………)
(……………..…..…….……………………….)
ลงชื่อ(๑๑)………………..........…………………พยาน
(…………..…………………...………………..)

ลงชื่อ(๑๒)………………………........…………..พยาน
(.……….…………..………....…………………)

- ๕-

ข้าพเจ้า(๑๓) ……………………………..............…..คู่สมรสของ(๔)…………………………...................…...
ยินยอมให้(๔)………………………….......................……………ทําสัญญาฉบับนี้ได้

ลงชื่อ(๑๔)……………………..…….……………..ผู้ให้ความยินยอม
(………………………………………………..)
ลงชื่อ(๑๑)……………............………………..พยาน
(……………….............………..………..)
ลงชื่อ(๑๒)………………............……………..พยาน
(………………….…..........………………..)
-----------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่สู มรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ(๙)…………………………..…………………ผู้ให้สัญญา
(………………………….…………………………)

อากรแสตมป์

- ๖-

ต้นฉบับ ๑๐ บาท
คู่ฉบับ ๕ บาท

สัญญาเลขที่(๑)…………./๒๕…………
สัญญาค้ําประกัน
ทําที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(X)

วันที(่ ๒)…………เดือน………..……………พ.ศ. ๒๕………

ตามที่(๓)…………………………………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ รั บ สั ญ ญา” ให้ ไ ปวิ จั ย
ณ (๔)…………………………………………………….ประเทศ................................................... ตามสั ญญา
เ ล ข ที่ (๕ )……. ……../๒ ๕ ……….... ล ง วั น ที่ (๖ )……....เ ดื อ น ………………..…….พ .ศ . ๒ ๕ …………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น

( X)

ข้าพเจ้า(๗)………………………………........................................…..……………………ผู้ค้ําประกัน
ของ(๓)…………………….…………………………. อายุ(๘)…………ปี อาชีพ…………..………….........………................
ตําแหน่ง....……………………...............................สังกัด…………………………………………………..........................
อยู่บ้านเลขที่(๙)..…….........หมู่ที่……….. ซอย……..……….……………..…....ถนน……..…………………………………..
ตําบล/แขวง………..……….............……..อําเภอ/เขต…………..……………………….จังหวัด……………………………………
รหัสไปรษณีย์…………………..คู่สมรสชื่อ(๑๐)………………………………….…………. เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดย
เป็น(๑๑)…………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่
ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ค้ําประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา โดยตกลง
ร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่า
ข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาต
ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจําต้องเรียกร้องให้ผ้ใู ห้สัญญา
ชําระหนี้ก่อน และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบตามจํานวน
ในกรณีที่ผ้ใู ห้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาลาปฏิบตั ิงานวิจัยต่อ
ด้วยเงินเดือน หรือเงินอืน่ ใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
ลงชื่อ ............................................... ผู้ค้ําประกัน

-๗การปฏิบัติงานวิจัยหรือสถานปฏิบัติงานวิจัยไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าวผู้รับ
สัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผ้คู ้ําประกัน ทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกัน
ผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผ้ใู ห้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ปฏิบัติงานวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา
อนุญาตให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันได้
ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้น้ันด้วยทุกครั้ง และผู้ค้ําประกัน
ตกลงมิ ใ ห้ ถื อ เอาการผ่ อ นเวลา หรื อ ผ่ อ นจํ า นวนเงิ น ในการชํ าระหนี้ ดั ง กล่ าวเป็ น เหตุป ลดเปลื้ อ ง
ความรับผิดของผู้ค้ําประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการ
ชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ ๓. ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ(๑๒)………..……………………………..ผู้ค้ําประกัน
(……………………………………………….)
ลงชื่อ(๑๓)………………..……………………...คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(……………………….…………………………..)
ลงชื่อ(๑๔)……………………………………………พยาน ลงชื่อ(๑๕)………….…….....………………พยาน
(…………….…………………………………)
(……………………..………....……………)
-----------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่สู มรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ(๑๒)…………………………………….ผู้ค้ําประกัน
(……………………………….…………….)

-๘การกรอกสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานวิจัย
และเอกสารประกอบการทําสัญญา
-----------------------การกรอกสัญญา
(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าทีข่ องต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้านการไปปฏิบตั ิ
งานวิจยั กรอกเลขทีส่ ัญญาเรียงตามลําดับการจัดทําสัญญาต่อไป)
(๒) และ (๓) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผ้ไู ปปฏิบตั ิงานวิจัยลงลายมือชื่อกํากับไว้
(๔) ชื่อ และชื่อสกุลผู้ไปปฏิบตั ิงานวิจัย
(๕) ประวัติส่วนตัว และประวัติการทํางานของผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั
(๖) ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั
(๗) ข้อมูลการไปปฏิบตั ิงานวิจัย
(๘) ชื่อ และชื่อสกุลผู้ค้ําประกัน
(๙) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลผู้ไปปฏิบตั ิงานวิจัย
(๑๐) ไม่ต้องกรอกข้อความ
(๑๑) และ (๑๒) ลายมือชื่อ และชื่อ+ชื่อสกุลเจ้าหน้าทีข่ องต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
ด้านการลาไปปฏิบตั ิงานวิจยั
(๑๓) ชื่อ และชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั
(๑๔) ลายมือชื่อ และชือ่ + ชื่อสกุลของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั
คํารับรองว่าไม่มีค่สู มรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรือหย่า คําใดทีไ่ ม่ใช้ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อ
กํากับ
หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้อง แล้วลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารประกอบการทําสัญญา
๑. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ไปปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานผู้ไปปฏิบตั ิงานวิจัย ซึ่งผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๓. สําเนาทะเบียนสมรสซึ่งผู้ไปปฏิบตั ิงานวิจัย รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ไปปฏิบัติงานวิจัย โดยรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๕. อากรแสตมป์ ๑ บาท จํานวน ๒ ดวง ติดต้นฉบับและคู่ฉบับสัญญาอย่างละ ๑ ดวง
*ก่อนจะส่งสัญญา ให้มหาวิทยาลัย
ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากปรากฏว่ากรอก
ข้อความผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจทําให้เรื่องล่าช้า

-๙การกรอกสัญญาค้ําประกันและเอกสารประกอบการทําสัญญา
-----------------การกรอกสัญญา
(๑) ไม่ต้องกรอกข้อความ (ให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานด้านการไป
ปฏิบตั ิงานวิจัย กรอกเลขที่สัญญาเรียงตามลําดับการจัดทําสัญญาต่อไป)
(๒) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผ้คู ้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับไว้
(๓) ชื่อ และชื่อสกุลผู้ไปปฏิบตั ิงานวิจัย
(๔) ชื่อสถานที่ทไี่ ปปฏิบัติงานวิจัย
(๕) และ (๖) ไม่ต้องกรอกข้อความ แต่ให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับไว้ (ให้เจ้าหน้าที่ของ
ต้นสังกัดผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการไปปฏิบัติงานวิจัย กรอกเลขที่และวันทําสัญญา
อนุญาตให้พนักงานไปปฏิบัติงานวิจัย ให้ถูกต้องต่อไป)
(๗) ชื่อ และชื่อสกุลผู้ค้ําประกัน
(๘) อายุ และประวัติการทํางาน ของผู้ค้ําประกัน
(๙) ภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน
(๑๐) ชื่อ และชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ําประกัน
(๑๑) ความสัมพันธ์กบั ผู้ไปปฏิบัติงานวิจยั เช่น บิดามารดา พี่ น้อง เป็นต้น
(๑๒) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลผู้ค้ําประกัน
(๑๓) ลายมือชื่อ และชื่อ + ชื่อสกุลคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ําประกัน
(๑๔) และ (๑๕) ลายมือชื่อ และชื่อ+ชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านการไปปฏิบัติงานวิจัย
คํารับรองว่าไม่มีค่สู มรสโดยเป็นโสด คู่สมรสตาย หรือหย่า คําใดทีไ่ ม่ใช้ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อ
กํากับ
หากกรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและกรอกข้อความใหม่ให้ถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารประกอบการทําสัญญา
๑. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกันซึง่ ผู้ค้ําประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ บัตรประจําตัวพนักงาน หรือบัตร
พนักงาน รัฐวิสาหกิจของผูค้ ้ําประกันซึ่งผู้ค้ําประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๓. สําเนาทะเบียนสมรสซึ่งผู้ค้ําประกันรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ค้ําประกัน โดยรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
๕. อากรแสตมป์ต้นฉบับสัญญาค้ําประกัน ๑๐ บาท คู่ฉบับสัญญาค้ําประกัน ๕ บาท
*ก่อนจะส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย
ขอให้เจ้าหน้าที่ของต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากปรากฏว่ากรอก
ข้อความผิดพลาด หรือขาดเอกสารประกอบ จะต้องส่งเรื่องคืน ซึ่งอาจทําให้เรื่องล่าช้า

