อากรแสตมป
๑ บาท

สัญญาเลขที่ (๑) …………../ ๒๕.…….

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปฝกอบรม
(X)

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

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
(X)

ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย(๓) ………….……………………...……………………………….………………………
ตําแหนง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิก ารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูรับสัญ ญา” ฝายหนึ่ง กับ (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 รับ สั ญ ญาให ไ ปฝ ก อบรม ตามข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีก าร เงื่อนไขการลา และการไดรับเงิน เดือน
ระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปฝกอบรม 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
ในกรณีที่ผูรับสัญญา อนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาฝกอบรมหลังจากครบ
กําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญากับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใช

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

-๒ครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาฝกอบรม แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไม
วาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย
ขอ ๒. ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม ผูใหสัญญาจะตองรัก ษา
วินัยและประพฤติปฏิบัติตาม ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ คําสั่งของสถานฝกอบรมหรือสถาบันที่
ผูใ หสั ญญาฝก อบรม และของผูรั บสั ญญา ซึ่งรวมทั้งขอ บั งคั บมหาวิทยาลั ยเชียงใหม วา ดว ยการ
บริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภท
การลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมทั้งและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ไปฝกอบรม และ
เกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปฝกอบรม ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่
จะออกใชบังคับตอ ไปโดยเครงครั ด และใหถือ วา กฎหมาย ประกาศระเบียบ ขอ บั งคั บ และคํ า สั่ ง
ดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการฝกอบรม และจะตั้งใจฝกอบรม
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการฝกอบรมโดยเร็ว
ขอ ๓. ในกรณีที่ผูใหสั ญญาประพฤติผิดสั ญญาดังกลาวในขอ ๒. หรือ ในกรณีที่ผูรับ
สัญญาพิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการฝกอบรมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑.
หรือการฝกอบรมของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญา
ฝก อบรมต อ ไม วา กรณีใ ดๆ หรื อ มีค วามจํ า เป น ตอ งเรีย กผู ใ ห สั ญ ญากลั บ มาปฏิ บัติงานในหนา ที่
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งเงิน เดือน รวมทั้งเงิน
อื่นใดที่ผูรับสัญญาจายให 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 ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ยเชียงใหม ทัน ทีเป น ระยะเวลาไมนอ ยกวา
สองเทาของระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
๓.๓ ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะผูกพันที่จะตอ งปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอื่น
และยั งปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตน
นับตั้งแตวันที่ปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความเสียหายใดๆ อัน เนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ และ
ขอ ๓.๓ ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
ขอ ๔. เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสํา เร็จการฝกอบรม ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือ สําเร็จการ
ฝ ก อบรมภายในระยะเวลาตามข อ ๑.หรื อ ไม ก็ ต าม ผู ใ ห สั ญ ญาจะต อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทันที เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม
ลงชื่อ .............................................. ผูใหสัญญา

-๓ในกรณี 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 รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผูรับสัญญาจาย
ใหแกผูใหสัญญาในระหวางฝกอบรมคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ ๓.๒ หรือ
ขอ ๔. เงิน ที่จะชดใชคืน และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสว นเฉลี่ยของระยะเวลา
ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานชดใชไปบางแลว
ขอ ๖. เงิน ที่ จ ะชดใชคืน และเงิน เบี้ย ปรั บตามขอ ๕. ผูใ ห สั ญ ญาจะตอ งชํ า ระใหแ ก
ผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวั น นับตั้งแตวัน ที่ไดรับแจงจากผู รับสัญญา
หากผูใหสัญญาไมชํ าระภายในกําหนดระยะเวลาดั งกล าว หรือ ชําระไมครบถว น ทั้งนี้ จะโดยความ
ยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละสิบหาตอป
ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ ๗. ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบ
กําหนดระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุ ผูใหสัญญาไมตอ ง
รับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรม หรือในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญา
กลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ ๓.๒ หรือ ขอ ๔. ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด วินัย อยางรายแรงจนถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลออกจากงาน ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเฉลี่ยเชน เดียวกับขอ ๕. ทั้งนี้ เวนแต
ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกไลออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือ ขอ ๔. เพราะถู กสั่ งใหอ อกจากงาน หรือลาออกเนื่อ งจากเจ็บปวย
ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญา
ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ ถาผูใหสัญญาไปทํางาน
อื่นในระหวางระยะเวลาสองปนับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติงาน หรือ วันที่ผูใหสัญญา
ไดออกจากงานหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตนผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงิน เดือน รวมทั้ง
เงินอื่นใดและเบี้ยปรับตามขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ลงชื่อ .......................................... ผูใหส ัญญา

-๔ขอ ๘. ในกรณีที่ผูใ หสั ญญามีพัน ธะตอ งชํ าระเงิน ทุ น เงิน เดือ น รวมทั้งเงิน อื่น ใดและ
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาหักเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึง
ไดรับจาก ผูใหสัญญาหรือหนวยงานอื่นเพื่อชดใชเงินเดือนรวมทั้งเงินอื่น ใดและเบี้ยปรับที่ผูใหสัญญา
ตองรับผิดตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ ตามที่ระบุไวในขอ ๖ แลว แตผูให
สัญญาหรือหนวยงานอื่นยั งมิไดสั่งจายเงิน อื่นใดดังกลา วใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญาจะตอ งรับผิด
ชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัต รารอยละสิบหาตอปจนกวาจะถึงวันที่ผูใหสัญญา หรือ
หนวยงานอื่นเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้
ขอ ๙. ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให (๘)…………….………………………….……………………
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีที่ผูค้ําประกัน ถึงแกค วามตาย หรือถูก ศาลมีคําสั่งใหพิทัก ษทรั พยเด็ ด ขาดหรือ
มีคําพิพากษาใหลม ละลายหรือผูรับสัญ ญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญา
จะตองจัด ใหมีผูค้ําประกัน รายใหมมาทําสั ญญาค้ําประกัน แทนภายในกํ าหนดสามสิบวัน นับแตวัน ที่
ผูค้ํ า ประกั น เดิม ถึ งแกค วามตาย หรือ ถู ก ศาลมี คํา สั่ งพิทั ก ษท รั พ ย เด็ ด ขาด หรื อ มีคํ า พิพ ากษาให
ลมละลาย หรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูให
สัญญาไมสามารถจัด ใหผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน แทนภายในกําหนดเวลาดัง กลาว
ผูรับ สั ญญามีสิทธิเพิก ถอนการอนุญ าตตามสั ญ ญานี้ไ ด เวน แตผูรับสัญ ญาตั้ งคณะกรรมการขึ้ น
ตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการฝกอบรมจะอนุมัติใหผูใหสัญญาฝกอบรม
โดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทํ าขึ้น สองฉบั บ มีขอ ความถูก ตองตรงกั น คูสัญ ญาไดอานและเขาใจขอ ความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือ
ไวฝายละฉบับ

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
(……………………………………………)

