อากรแสตมป
๑ บาท

สัญญาเลขที่ (๑) …………../ ๒๕.…….

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปดูงาน
(X)

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

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม
(X)

ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย(๓) ………….……………………...……………………………….………………………
ตําแหนง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูรับสัญ ญา” ฝายหนึ่ง กั บ (๔) ……………………………………………….……………… เกิด เมื่อ วั น ที่(๕) …………
เดือน………………..…. พ.ศ………… อายุ….…..ป เปนพนัก งานมหาวิทยาลัยตําแหนง….……………………………….
รับเงินเดือน........…………….บาท สังกัด.....……………………………………………………….. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อยูบา นเลขที่ (๖)….............หมูที่……..….ซอย………………………….……………ถนน…………………………………..…….
ตําบล/แขวง………….…………….…………อําเภอ/เขต…..……….…..…….………จังหวัด …………………..……….............
รหัสไปรษณีย… …….…...………….ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ ผู ใ ห สั ญ ญาเป น ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากผู รั บ สั ญ ญาให ไ ปดู ง าน ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีก าร เงื่อนไขการลา และการไดรับเงิน เดือน
ระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูรับสัญญาอนุ ญาตใหผูใหสัญ ญาไปดูงาน ระดับ (๗) ………….……………….................
สาขาวิชา…...........................……………………ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน……............................…………............
ประเทศ..................................... ดวยทุน……………………………………………………….........................................
ซึ่งเปนทุนประเภท........................มีกําหนดเวลาประมาณ…………... ป……….…..เดือ น…….….วัน นับตั้งแต
วัน ที่ ...............เดือน.......................พ.ศ....................ถึงวัน ที่ ...............เดือ น..........................
พ.ศ.................... หรื อ นั บ ตั้ ง แต วั น เดิ น ทางออกจากประเทศไทย จนถึ ง วั น ที่ ร ายงานตั ว
กลับเขาปฏิบัติงาน
ในกรณี ที่ ผูรับ สั ญ ญา อนุ ญ าตใหผูใ หสั ญ ญาขยายระยะเวลาลาดู ง าน หลั ง จากครบ
กํ า หนดการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ผู ใ ห สั ญ ญาตกลงที่ จ ะทํ า สั ญ ญากั บ ผู รั บ สั ญ ญาขึ้ น ใหม
ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

- ๒เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาดูงาน แตหากไมไดมีก ารจัดทําสัญญาขึ้นใหม
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผ ลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหข ยายดังกลาว
ดวย
ขอ ๒. ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปดูงาน ผูใหสัญญาจะตองรัก ษาวินัย
และประพฤติ ปฏิ บัติต าม ประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรือ คํา สั่ งของสถานดู งาน หรื อ สถาบั น ที่
ผูใหสัญญาดูงาน และของผูรับสัญญา ซึ่งรวมทั้งขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน
บุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคั บ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกั บพนั กงานไปดูงาน และเกี่ยวกับการจายเงินเดือ น
ระหวางลาไปดูงาน ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแ ลวในวัน ทําสั ญญานี้ และที่จะออกใชบังคับ ตอไปโดย
เครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ประกาศระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย
ผูใ หสั ญ ญาจะตอ งไมประพฤติต นในทางเป น ปฏิป ก ษตอ การดู งาน และจะตั้งใจดู งาน
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการดูงาน โดยเร็ว
ขอ ๓. ในกรณีที่ ผู ใ ห สั ญ ญาประพฤติ ผิด สั ญ ญาดั งกลา วในขอ ๒. หรื อ ในกรณี ที่
ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการดูงาน ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑.
หรือ การดูงาน ของผูใหสัญ ญาตองยุติล งดว ยประการใดๆ หรือผูรับสั ญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญา
ดูงานตอ ไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ ผูรับสัญญา
มีสิท ธิเ พิก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญญานี้ไ ดทั น ที และมีสิ ทธิระงั บซึ่งเงิน เดือ น รวมทั้ งเงิ น อื่น ใดที่
ผูรับสัญญาจายให และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
๓.๑ รายงานตั ว เป น หนั งสื อ ต อ ผูรั บ สั ญ ญาหรื อ ผูบั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ของ
ผูใหสัญญาเพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที
๓.๒ เขา ปฏิ บัติงานในมหาวิทยาลั ยเชีย งใหมทัน ทีเป น ระยะเวลาไมนอ ยกวา
สองเทาของระยะเวลาที่ใชในการดูงาน
๓.๓ ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะผูกพันที่จะตอ งปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอื่น
และยั งปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตน
นับตั้งแตวันที่ปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ และ
ขอ ๓.๓ ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น

ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

-๓ขอ ๔. เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการดูงาน ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือ สําเร็จการดูงาน
ภายในระยะเวลาตามขอ ๑. หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทันที เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการดูงาน
ในกรณี ที่ ผู ใ ห สั ญ ญามี พั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ง านชดใช ต ามสั ญ ญาอื่ น และ
ยังปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแต
วันที่ปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ขอ ๕. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิด สัญญาในขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. หรือผูใหสัญญาไมกลับมา
ปฏิบัติงานไมวาดวยเหตุใดๆ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่น ใดที่ผูรับสัญญา
จายใหแกผูใหสัญญาในระหวางดูงานคืน ใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปน
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ ๓.๒ หรือ
ขอ ๔. เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตน จะลดลงตามสวนเฉลี่ยของระยะเวลาที่
ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานชดใชไปบางแลว
ขอ ๖. เงิน ที่จ ะชดใชคืน และเงิน เบี้ย ปรั บตามขอ ๕. ผูใ ห สั ญ ญาจะตอ งชํ า ระใหแ ก
ผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวั น นับตั้งแต วัน ที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา
หากผูใหสัญญาไมชํ าระภายในกําหนดระยะเวลาดั งกลาว หรือ ชําระไมครบถว น ทั้ง นี้ จะโดยความ
ยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละสิบหาตอป
ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ ๗. ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุ ผูใหสัญญาไมตอ ง
รับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางเวลาที่ผูใหสั ญญาไดรับอนุญาตใหไปดูงาน หรือในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญา
กลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ ๓.๒ หรือ ขอ ๔. ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด วินัย อยางรายแรงจนถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลออกจากงาน ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงิน ทุน เงินเดือ น รวมทั้งเงินอื่นใดและ
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามสวนเฉลี่ยเชนเดียวกับขอ ๕. ทั้งนี้ เวน
แตผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกไลออก หรือปลด
ออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือ ขอ ๔. เพราะถู กสั่ งใหอ อกจากงาน หรือลาออกเนื่อ งจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

-๔ผูใหสัญญา ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูให
สัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลาสองป นับแตวันที่ผูให สัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติงาน หรือ
วันทีผ่ ูใหสัญญาไดออกจากงานหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิด ชดใช
เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับตามขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ขอ ๘. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่น ใดและเบี้ย
ปรับ ใหแกผูรับสัญ ญาตามสั ญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาหัก เงินอื่นใดที่ผูใ หสัญ ญาจะพึง
ไดรับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมหรือสวนงานหรือหนวยงานอื่นเพื่อชดใชเงินทุน เงินเดือนรวมทั้งเงินอื่น
ใดและเบี้ยปรับที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ห ากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
ตามที่ระบุไวในขอ ๖ แลว แตมหาวิทยาลัยเชียงใหมหรือหนวยงานอื่นยังมิไดสั่งจายเงินอื่นใดดังกลาว
ใหแก ผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้น ในอัตรารอยละสิบ
หาตอปจนกวาจะถึงวันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือหนวยงานอื่นเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้
ขอ ๙. ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให (๘)…………….………………………………………………..
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีที่ผู ค้ําประกัน ถึงแกค วามตาย หรือถู ก ศาลมีคําสั่งใหพิทัก ษทรั พยเด็ด ขาดหรือ
มีคําพิพากษาใหลม ละลายหรือผูรับสั ญญาเห็น สมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญา
จะตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ ผูค้ํา
ประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ด ขาด หรือมีคําพิพากษาใหลม ละลาย
หรือ วั น ที่ ผูใ หสั ญ ญาไดรับแจงจากผูรับสั ญญาให เปลี่ย นผูค้ํา ประกั น แลว แตก รณี ถา ผู ใ หสั ญญา
ไมส ามารถจั ด ใหผูค้ําประกัน รายใหมม าทําสั ญ ญาค้ําประกั นแทนภายในกํ า หนดเวลาดังกลาวผูรับ
สัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวน แตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ
แล ว เห็ น ว า ผู ใ หสั ญญาเป น ผู มี ศั ก ยภาพสู ง ยิ่ง ในการดู ง าน จะอนุ มั ติ ใ ห ผูใ ห สั ญ ญาดู งานโดยไม มี
ผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว
ฝายละฉบับ
ลงชื่อ(๙)……………………………………..……ผูใหสัญญา ลงชื่อ(๑๐)………………………………………….ผูรับสัญญา
(………………………..………………………)
(………..…..……………………..…………….)
ลงชื่อ(๑๑)………………….………………..……พยาน
(………………………………..………………)

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

- ๕-

ขาพเจา(๑๓) …………………………………………….…………..คูสมรสของ(๔)……………………….…………………...
ยินยอมให(๔)……………………………………..………………………ทําสัญญาฉบับนี้ได

ลงชื่อ(๑๔)………………………..……………………..ผูใหความยินยอม
(……………………….…………………………..)
ลงชื่อ(๑๑)………………………..…………………..พยาน
(……………………………………………..)
ลงชื่อ(๑๒)………………………..…………………..พยาน
(……………………………………………..)
------------------------------------------------------------------------ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้

ลงชื่อ(๙)……………..………………….…………………ผูใหสัญญา
(………………………………………………)

