สัญญาเลขที่ (๑) …....……../……………
สัญญาอนุญาตให้ขา้ ราชการไปศึกษาภายในประเทศ
-----------------------------------

(X)

วันที(่ ๒) ……....เดือน............................พ.ศ. .............
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(X)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย (๓) .........................................................................................................
ตาแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า“ผู้รับสัญญา”
ฝ่ายหนึ่ง กับ(๔)………...…….....………........................... เกิดวันที(่ ๕)…...…เดือน................... พ.ศ…........อายุ.........ปี
รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขั้น……..…....บาท ตาแหน่ง………………………..……………….……
สังกัด ………….…….…………………..…………….………… คณะ……….…….……..……………….………………. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
อยู่บา้ นเลขที่(๖) …………..… หมู่....... ถนน......................................... ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด................................ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ตามระเบียบ
ก.ม. ว่าด้วย การให้ขา้ ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
คูส่ ัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ
เต็มเวลา/บางส่วน (๗)....................... ระดับ................ สาขาวิชา………………........................................................
ที่ ….................................................. มีกาหนด….….ปี.......เดือน.........วัน นับตั้งแต่วันที่.…...เดือน………….......….
พ.ศ…......… จนถึงวันที่…….. เดือน….................….พ.ศ. .............
ข้อ ๒. ในระหว่างเวลาที่ผใู้ ห้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัย และ
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการหรือคาสั่งทางราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่
ผู้ใ ห้ สั ญ ญาศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บ ก.ม. ว่ า ด้ ว ย การให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาต่ อ
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ข้าราชการไปศึกษา และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทา
สัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งดังกล่าวนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สาเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจาเป็นหรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่น ใดที่ผู้ให้สัญญาไม่อาจไปศึกษา
ตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ให้สัญญา
จะต้องยื่นใบลาต่อผู้รับสัญญาตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา

๒
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่พักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิได้รับความเห็นชอบ
จากผู้รับสัญญาก่อน และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน ตามแบบรายงานและ
ตามระยะเวลาที่ผรู้ ับสัญญา หรือทางราชการกาหนด
ข้อ ๓. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒. หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่อาจสาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือการศึกษาของผู้ให้สัญญา
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความ
จาเป็น ต้องเรีย กผู้ ใ ห้ สัญ ญากลั บมาปฏิ บั ติง านในหน้า ที่ราชการ ผู้รับสั ญ ญามี สิท ธิเพิกถอนการอนุ ญ าต
ตามสัญญานีไ้ ด้ทันที และ มีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่ม
อื่นใด และผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
๓.๑ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อผู้รับสัญญาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ให้สัญญาทันที
๓.๒ เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่
ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อ หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้อง
ปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการตามสัญญานี้
ด้วย
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทงั้ สิน้
ข้อ ๔. เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเสร็จหรือสาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามข้อ ๑. หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในกระทรวง
ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินช่วยเหลือใดๆ
ที่ทางราชการจ่ายให้ผใู้ ห้สัญญาในระหว่างศึกษาคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็น
เบี้ยปรับให้แก่ผรู้ ับสัญญาอีกหนึ่งเท่าของเงินทีผ่ ู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คนื ดังกล่าว
ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔.
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการ

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

๓
ข้อ ๖. เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่
ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ของจานวนเงินทีย่ ังมิได้ชาระ
นับตั้งแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓. หรือข้อ ๔. เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ หรือในกรณีท่ผี ู้ให้สัญญา
ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๕. วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
แต่ทงั้ นี้ ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่วันที่ผใู้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ หรือวันที่ผใู้ ห้สัญญาได้ออกจากราชการหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิด
ชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุอันควรให้ผใู้ ห้สัญญาพ้นความรับผิด
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ใ ห้ สัญ ญาได้รับอนุ ญาตให้ไ ปศึกษาต่อ ภายในประเทศ หรือ ในระหว่า ง
ระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ ๓. หรือข้อ ๔. ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็น
จานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ ๕.
ข้อ ๘. ในกรณีท่ผี ู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงิน
ที่ผใู้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานีไ้ ด้
ข้อ ๙. ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (๘) ………..............…………………………........ทาสัญญา
ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานีข้ องผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษา
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผใู้ ห้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน
รายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย
หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญา
ค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ เว้นแต่
ผู้รับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึน้ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้
ผู้ให้สัญญาศึกษาต่อโดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้

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

๔
สัญญานี้ทาขึ้น ๒ (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ (๙) ………………………………………….………ผู้ให้สัญญา
(……..…………….…………………………………)
ลงชื่อ(๑๐) ……………...………………………………ผู้รับสัญญา
(…………..…………………………………………)
ลงชื่อ(๑๑) ……………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)
ลงชื่อ(๑๒) ……………………………………………พยาน
(………………….………………………………….…)

ข้าพเจ้า(๑๓) …………………………………………….. คูส่ มรสของ(๔)…………………………..…….………………….
ยินยอมให้(๔) ……………………………………………….….ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ(๑๔)…………..………………………………... ผู้ให้ความยินยอม
(…………..…………………………………………)
ม

ลงชื่อ(๑๑) ………………………………….…..…… พยาน
(………………….…………………………………)
ลงชื่อ(๑๒) …………………………………………... พยาน
(………………….………………………………….…)
------------------------------------------------------------------------------กรณีไม่มีคสู่ มรส
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคสู่ มรส (เป็นโสด/คูส่ มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ(๙) …………………………….……….………ผู้ให้สัญญา
(……..…………….…………………………………)

