อากรแสตมป
๑ บาท

(๑)

สัญญาเลขที่ …………../๒๕.……....

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษา
วันที่

(๒)

(X)

........เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕...........

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชีย งใหม
(๓)

(X)

ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย ….……………………………………...…………………..…………………………
ตําแหนง รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
(๔)
(๕)
“ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ …………………………………………….…………………………….. เกิดเมื่อวันที่ ..……..…
เดือน………………..….พ.ศ……… อายุ………..ป เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง…..…....……………………………
รับเงินเดือน........………….บาท สังกัด.................................................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(๖)
อยูบานเลขที่ …….….…..หมูท…ี่ ….ซอย…………………………….….………………ถนน……………………..……..………..….
ตําบล/แขวง……............………..………อําเภอ/เขต…..….................…………จังหวัด………………….…………............
รหัสไปรษณีย… …………….โทรศัพท.................... 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 ปศึ ก ษา ตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือน
ระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ระดับ (๗) ………….……………….................
สาขาวิชา…...........................……………………ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน……............................…………............
ประเทศ..................................... ดวยทุน……………………………………………………….........................................
ซึ่งเปนทุนประเภท........................มีกําหนดเวลาประมาณ…………... ป……….…..เดือ น…….….วัน นับตั้งแต
วัน ที่ ...............เดือ น.......................พ.ศ....................ถึงวั น 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
ในกรณีที่ผู รับ สั ญ ญา อนุ ญ าตให ผูใ ห สั ญ ญาขยายระยะเวลาลาศึ ก ษาหลั งจากครบ
กําหนดการอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง ผูใ หสั ญ ญาตกลงที่จะทําสั ญญากับผูรับสั ญญาขึ้น ใหม เพื่ อ ใช
ครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวา
ดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย
ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

๒
ขอ ๒. ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัย
และประพฤติ ป ฏิ บั ติต าม ประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรือ คํ า สั่ งของสถานศึก ษาหรือ สถาบั น ที่
ผูใหสัญญาศึกษา และของผูรับสัญญา ซึ่งรวมทั้งขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงาน
บุคคล ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา และเกี่ยวกับการจาย
เงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไป
โดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ประกาศระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งดังกลาวนั้น เปน สวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้ดวย
ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา และจะตั้งใจศึกษา
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ขอ ๓. ในกรณีที่ผู ใ หสั ญ ญาประพฤติ ผิด สั ญ ญาดั งกลา วใน ขอ ๒. หรือ ในกรณี ที่
ผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑.
หรือ การศึกษาของผูใ หสัญญาตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญ าตใหผูใหสัญญา
ศึ ก ษาต อ ไม วา กรณี ใ ดๆ หรื อ มี ค วามจํ า เป น ตอ งเรี ย กผู ใ ห สั ญ ญากลั บ มาปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได ทันที และมีสิทธิระงับซึ่งเงินเดือน รวมทั้งเงิน
อื่นใดที่ผูรับสัญญาจายให และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
๓.๑ รายงานตั ว เป น หนั ง สื อ ต อ ผู รั บ สั ญ ญา หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น ของ
ผูใหสัญญาเพื่อกลับเขาปฏิบัติงานทันที
๓.๒ เขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมทัน ทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
๓.๓ ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอื่นและ
ยังปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแต
วันที่ปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ความ เสี ย หายใด ๆ อั น เนื่ อ งมาจ ากการที่ ผู ใ ห สั ญ ญาไม ป ฏิ บั ติ ต าม ข อ ๓.๑
ขอ ๓.๒ และขอ ๓.๓ ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
ขอ ๔. เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึก ษา
ภายในระยะเวลาตามข อ ๑. หรื อ ไม ก็ ต าม ผู ใ ห สั ญ ญาจะต อ งกลั บ ม าปฏิ บั ติ ง านใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทันที เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

๓
ในกรณีที่ ผูใ ห สั ญ ญามีพั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ งานชดใช ต ามสั ญ ญาอื่ น และยั ง
ปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตน นับตั้ งแต
วันที่ปฏิบัติงานชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว
ขอ ๕. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. หรือผูใหสัญญาไมกลับมา
ปฏิบัติงานไมวาดว ยเหตุใดๆ ผูใหสัญ ญาจะตอ งชดใชเงินทุน เงิน เดือนรวมทั้งเงินอื่น ใดที่ผูรับสัญญา
จายใหแกผูใหสัญญาในระหวางศึก ษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปน
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ ๓.๒ หรือ
ขอ ๔. เงินที่ จะชดใชคืน และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตน จะลดลงตามสวนเฉลี่ยของระยะเวลา
ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานชดใชไปบางแลว
ขอ ๖. เงิน ที่จ ะชดใชคื น และเงิ น เบี้ยปรั บตามขอ ๕. ผู ใ หสั ญ ญาจะตอ งชํ าระใหแ ก
ผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นั บตั้งแตวัน ที่ไดรับแจงจากผูรั บสัญญา
หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกํา หนดระยะเวลาดังกลาว หรือชํ าระไมค รบถว น ทั้งนี้ จะโดยความ
ยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละสิบหาตอป
ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ ๗. ในกรณีที่ผูใ หสั ญ ญาไมส ามารถกลับ เขาปฏิบั ติงาน หรือ กลั บเข า ปฏิบัติงาน
ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุ ผูใหสัญญา
ไมตองรับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา หรือในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญา
กลับ เขาปฏิบัติราชการตามขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. ถาผูใ หสัญญาประพฤติผิดวินัย อยา งรา ยแรงจนถู ก
ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากงาน ผูใหสัญญาจะตองชดใช เงินทุน เงินเดือ น รวมทั้งเงินอื่นใดและ
เบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือ ลดลงตามสวนเฉลี่ยเชนเดียวกับ ขอ ๕. ทั้งนี้
เวนแตผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกไลออก หรือ
ปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ ๓.๒ หรือขอ ๔. เพราะถูกสั่งใหออกจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพล
ภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิก ลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตอง
รับผิดตามความในขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นใน
ระหวางระยะเวลาสามป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติงาน หรือวัน ที่ผูใหสัญญาไดออก
จากงานหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินเดือน รวมทั้งเงินอื่น
ใดและเบี้ยปรับตามขอ ๕. วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
ลงชื่อ .............................................. ผูใหส ัญญา

๔
ขอ ๘. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินทุน เงินเดือน รวมทั้งเงินอื่น ใดและเบี้ย
ปรับ ใหแกผูรับสัญ ญาตามสั ญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาหัก เงิน อื่นใดที่ผูใหสั ญญาจะพึง
ไดรับจาก ผูรับสัญญา หรือหนวยงานอื่นเพื่อชดใชเงินทุน เงินเดือนรวมทั้งเงินอื่นใดและเบี้ยปรับที่ผูให
สัญญา ตองรับผิดตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ ตามที่ระบุไวในขอ ๖
แลว แตผูรับสัญญา หรือหนวยงานอื่น ยังมิไดสั่งจายเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญา
จะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละสิบหาตอป จนกวาจะถึงวันที่ผูรับ
สัญญา หรือหนวยงานอื่นเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้
(๘)

ขอ ๙. ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให …………………………..….…………………………..
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือ
มีคําพิพากษาใหลม ละลายหรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ย นผูค้ํา ประกัน ผูใหสัญญา
จะตองจัด ใหมีผูค้ําประกัน รายใหมม าทํ าสัญญาค้ํา ประกัน แทนภายในกํ าหนดสามสิบวัน นับแตวัน ที่
ผู ค้ํ า ประกั น เดิ ม ถึ ง แก ค วามตาย หรื อ ถู ก ศาลมี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาด หรื อ มี คํ า พิ พากษา
ให ล ม ละลาย หรือ วั น ที่ ผู ใ หสั ญ ญาไดรั บ แจ ง จากผู รับ สั ญ ญาให เ ปลี่ ย นผู ค้ํ าประกั น แล ว แตก รณี
ถาผูใหสั ญญาไมส ามารถจั ดใหผูค้ํา ประกันรายใหมม าทําสัญญาค้ํา ประกันแทนภายในกํา หนดเวลา
ดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแต ผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา
โดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือ
ไวฝายละฉบับ

(๙)

(๑๐)

ลงชื่อ ………………….............……..……ผูใหสัญญา ลงชื่อ ……………….......……..………….ผูรับสัญญา
(………………..…………….......……………)
(……………..……..…………………………….)

(๑๑)

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

(๑๒)

ลงชื่อ

……………………………......……..พยาน
(.…………………………………..……………)

๕
กรณีมีคูสมรส
(๑๓)

(๔)

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

ลงชื่อ

(๑๔)

…………………….......………………..ผูใหความยินยอม
(…………………………………………..………..)

(๑๑)

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

(๑๒)

………………...........…………………พยาน
(…………….................…………………..)

------------------------------------------------------------------------กรณีไมมีคูสมรส

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส ( เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา ) ในขณะที่ทําสัญญานี้

(๙)

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

