สัญญาเลขที่ ............../..............

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ ........................................................................................................
แขวง ........................... เขต.................... จังหวัด.....................เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ...........
ระหว่างกรม........................................................กระทรวงศึกษาธิ การ โดย..................................................
ตําแหน่ง...........................................ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ฝ่ ายหนึ่ งกับ
นาย / นาง / นางสาว.........................................................เกิดเมื่อวันที่............เดือน...................พ.ศ. ...........
อายุ ............. ปี รับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ ..........ขั้น..................บาท
ตําแหน่ง.................................สังกัด...........................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ อยูบ่ า้ นเลขที่.............ถนน....................แขวง.........................เขต................................
จังหวัด ......................... ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สัญญา ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผใู ้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท .....................................ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาไป ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ระดับ..............สาขาวิชา................................................... ณ ................................................มีก าํ หนด...........ปี
นับตั้งแต่วนั ที่..........เดือน.........................พ.ศ........... จนถึงวันที่........เดือน................................พ.ศ..............
ในกรณี ที่ผรู ้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งผูใ้ ห้สั ญ ญาตกลงที่ จะทําสั ญญากับ ผูร้ ั บ
สั ญ ญาขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ใช้ ค รอบคลุ ม ระยะเวลาที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ปฏิ บ ัติ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย

/ข้อ 2..

-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการ
วิจยั ผูใ้ ห้สั ญญาจะต้องรั กษาวินัยและประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิตามระเบี ยบข้อบังคับ ของข้าราชการ หรื อคําสั่งทาง
ราชการของผูร้ ั บ สั ญญาและของสถานศึ กษาหรื อสถาบันที่ ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษาฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดู งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ คําสั่ ง อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ข้า ราชการไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ทั้งที่ ได้ออกใช้บ งั คับอยู่แล้วในวันทําสั ญญานี้ และที่ จะออกใช้บงั คับ ต่อไปโดยเคร่ งครั ด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั และจะตั้ง ใจศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ัติก ารวิจยั ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ เพื่ อ ให้ สําเร็ จการศึ ก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวใน ข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญา
พิจารณาเห็ นว่า ผูใ้ ห้สั ญญาไม่อาจสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิการวิจยั ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าํ หนดตามข้อ 1 หรื อการศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั ของผูใ้ ห้สั ญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
หรื อมีความจําเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ราชการ ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่ งทุนและหรื อเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการเป็ นหนั ง สื อต่ อ ผู ้รั บ สั ญ ญา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูใ้ ห้สัญญาทันที
3.2 เข้า ปฏิ บ ัติ ร าชการในกรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับสัญญา และส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ ( 1 เท่า )
3.3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อมี พนั ธะผูกพันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิ บตั ิราชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ
3.3 ผูใ้ ห้สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้ท้ งั สิ้ น
/ ข้อ 4 ....

-3ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ไม่วา่
จะเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการในกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่ น ตามที่ ผูร้ ับ สั ญญาและส่ วนราชการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องเห็ นสมควรในทันที เป็ น
ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมไม่น้อยกว่าหนึ่ งเท่าของระยะเวลาที่ ใช้ในการศึกษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิ การวิจยั ( 1 เท่า )
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั หรื อมี พนั ธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญาผิดสั ญญาในข้อ 3.2 หรื อ ข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สั ญญาไม่ ก ลับ มา
ปฏิบตั ิราชการไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้แก่ทางราชการ
5.1 กรณี ผใู ้ ห้สัญญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิบตั ิการวิจยั ด้วยทุนประเภท 1(ก)
หรื อทุนประเภท 1 (ค) ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่าง
ศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฎิ บตั ิการวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวน
หนึ่ งเท่าของจํานวนทุน เงินเดื อน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ
อีกด้วย
5.2 กรณี ผใู ้ ห้สัญญาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิบตั ิการวิจยั ด้วยทุนประเภท 1(ข)
ผูใ้ ห้ สั ญ ญาจะต้อ งชดใช้ เงิ น เดื อ น และเงิ น ที่ ท างราชการจ่ ายช่ วยเหลื อ ในระหว่า งศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิ บตั ิการวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัญญาต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่ งเท่าของจํานวนทุน
เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สํ า หรั บ ส่ ว นที่ เป็ นเงิ น ทุ น ที่ ไ ด้รั บ ให้ ช ดใช้เป็ นเบี้ ย ปรั บ รายเดื อ นตามจํา นวนที่
กระทรวงการคลังและสํานักงานความร่ วมมื อเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกําหนดขึ้น โดยใช้ฐานอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่สาํ นักงานก.พ.กําหนดสําหรับผูไ้ ปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศเป็ นเกณฑ์
5.3 กรณี ผูใ้ ห้ สั ญ ญาไปศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจยั ด้วยทุ น ประเภท 2
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดื อน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิบตั ิ
การวิจยั คืนให้แก่ผรู ้ ับสัญญา นอกจากนี้ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีกจํานวนหนึ่ งเท่าของจํานวน เงินเดือน
และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ ทางราชการอีกด้วย
/ ข้อ 6...

-4ข้อ 6 เงิ นที่ จะชดใช้คื นและเงิ น เบี้ ยปรับ ตามข้อ 5 ผูใ้ ห้ สัญ ญาจะต้องชําระให้ แก่ ผูร้ ั บ
สั ญ ญาจนครบถ้ว นภายในกํา หนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ )วัน นั บ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากผู ้รั บ สั ญ ญา
หากผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาํ ระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอม
ของผูร้ ับสัญญาหรื อไม่ก็ตาม ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี
ของจํานวนเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการ
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษียณอายุราชการ ผูใ้ ห้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
หรื อ ในระหว่างระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สญ
ั ญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ผรู ้ ับสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผรู ้ ับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถู ก สั่งให้ ออกจากราชการหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ ง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทํางานอื่ นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้
ออกจากราชการหรื อลาออกด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญามี พ นั ธะต้องชําระเงิ น ให้แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ห้
สัญญา ยอมให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นบําเหน็จบํานาญ และ/หรื อเงินอื่ นใดที่ ผูใ้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อ ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่ วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้
ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาด้วยแล้ว

-5ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ
มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
จัด ให้ มี ผูค้ ้ าํ ประกัน รายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ผูค้ ้ าํ ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
วันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าํ ประกันรายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ผูร้ ับ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ เว้นแต่ผูร้ ับ สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็ นว่าผูใ้ ห้สัญญาเป็ น
ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู งยิ่งในการศึ ก ษา จะอนุ ม ตั ิ ให้ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั โดยไม่ มี ผูค้ ้ าํ
ประกันก็ได้
สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึ ง ได้ล งลายมื อชื่ อไว้เป็ นสํา คัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่า งยึดถื อไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(............................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับสั ญญา
(..........................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.......................................................)

-6ข้าพเจ้า.............................................................คู ่สมรสของ.............................................................
ยินยอมให้.......................................................ทําสัญญาฉบับนี้ ได้
ลงชื่อ......................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.....................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(...............................................)

สั ญญาคํา้ ประกัน

สัญญาเลขที่......./.............

ทําที่..................................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ. ................
ตามที่..............................................................ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สัญญา ” ได้รับ
อนุญาตจาก................................................................ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ณ .......................................................................... ตามสั ญญาเลขที่ ...................
ลงวันที่ . ...........เดื อน................พ.ศ. .............. ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า..........................................................ผูค้ ้าํ ประกัน............................................
อายุ..........ปี อาชี พ....................................ตําแหน่ง.............................สังกัด...........................อยูบ่ า้ นเลขที่ .............
ถนน.....................แขวง..............เขต..............จัง หวัด.............. คู่สมรสชื่ อ......................................
เกี่ ยวพันกับผูใ้ ห้สั ญญาโดยเป็ น..........................ซึ่ งต่อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าํ ประกัน” ตกลงทํา
สัญญาคํ้าประกันให้ไว้แก่ ผรู ้ ั บสัญญา ดังมี ขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าํ ประกันตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญาโดยตกลงร่ วมรับ
ผิดในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิผดิ สัญญาอนุญาตไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใด ๆ ผูค้ ้ าํ ประกันยินยอมชําระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุ ญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ น
ทุ กประการให้ แก่ ผูร้ ับ สั ญ ญาทันที โดยผูร้ ั บ สั ญ ญามิ จาํ ต้องเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้สั ญ ญาชําระหนี้ ก่ อนและผูค้ ้ าํ
ประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจํานวน
ในกรณี ที่ ผู ใ้ ห้ สั ญ ญาได้รับ อนุ ญ าตจากผูร้ ั บ สั ญ ญาให้ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ต่อด้วยทุนหรื อเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษาหรื อสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้วา่ การขยายเวลาต่อดังกล่าว ผูร้ ับสัญญาจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้ง
ให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้สัญญาได้ขยายเวลาอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ ผู ร้ ั บ สั ญ ญาผ่อ นเวลาหรื อ ผ่อ นจํานวนเงิ น ในการชําระหนี้ ตามสั ญ ญา
อนุ ญาตให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ น้ นั ด้วยทุกครั้งและผูค้ ้ าํ ประกันตกลงมิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดงั กล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ ผูค้ ้ าํ ประกันและ
จะรับผิดในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญานี้ตอลดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้า
หากมี)ครบเต็มจํานวน

-2ข้อ 3 ผูค้ ้ าํ ประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผสู ้ ัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน ผูค้ ้ าํ ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถื อ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.......................................................ผูค้ ้ําประกัน
(.................................................)
ลงชื่อ......................................................คู ่สมรสให้ความยินยอม
(.................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ........................................................ผู ้ค้ าํ ประกัน
(.....................................................)

สัญญาเลขที่ 63/2552

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
จังหวัด กรุ งเทพฯ เมื่ อวันที่ 1 เดื อน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดย นายสาธิ ต พุทธชั ยยงค์ ตําแหน่ ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ฝ่ ายหนึ่ ง กับ นางนิ รมล วรสิ ษฐ เกิ ดเมื่ อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2505
อายุ 47 ปี รับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 ขั้น 17,590 บาท ตําแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 86/13 ซอย นราธิ วาสราชนคริ นทร์ 14 ถนน นราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ
เขต สาทร จังหวัด กรุ งเทพฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สัญญา ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผใู ้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่ างประเทศ ด้ ว ยทุ นประเภท 1 (ก) ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึ กษา ฝึ กอบรม
ปฏิ บตั ิ การวิจยั และดู ง าน ณ ต่า งประเทศ พ.ศ. 2549 และที่ แก้ไขเพิ่ม เติ ม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สั ญญาไป ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ระดับ ปริ ญญาเอก สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ณ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย มีกาํ หนด 5 เดือน 28 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
ในกรณี ท่ีผรู ้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งผูใ้ ห้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูร้ ับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย
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-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการ
วิจยั ผูใ้ ห้สั ญญาจะต้องรั กษาวินัยและประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ของข้าราชการ หรื อคําสั่งทาง
ราชการของผูร้ ั บ สั ญญาและของสถานศึ กษาหรื อสถาบันที่ ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษาฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดู งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ คําสั่ ง อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ข้า ราชการไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ทั้งที่ ได้ออกใช้บ งั คับอยู่แล้วในวันทําสั ญญานี้ และที่ จะออกใช้บงั คับ ต่อไปโดยเคร่ งครั ด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั และจะตั้ง ใจศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ัติก ารวิจยั ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ เพื่ อ ให้ สํ าเร็ จการศึ ก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวใน ข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญา
พิจารณาเห็ นว่า ผูใ้ ห้สั ญญาไม่อาจสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิ การวิจยั ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าํ หนดตามข้อ 1 หรื อการศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั ของผูใ้ ห้สั ญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
หรื อมีความจําเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ราชการ ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่ งทุนและหรื อเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการเป็ นหนั ง สื อต่ อ ผู ้รั บ สั ญ ญา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูใ้ ห้สัญญาทันที
3.2 เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการในกรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับสัญญา และส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั
3.3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อมี พนั ธะผูกพันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิ บตั ิราชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
/ ความเสี ยหาย......

-3ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผูใ้ ห้
สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้ท้ งั สิ้ น
ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่
จะเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการในกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผรู ้ ับสัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิ การวิจยั
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั หรื อมี พนั ธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญาผิดสั ญญาในข้อ 3.2 หรื อ ข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สั ญญาไม่ ก ลับ มา
ปฏิ บตั ิ ราชการไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงิ นเดื อน เงินทุ นที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั และเงิ นช่ วยเหลื อใด ๆ ที่ ทางราชการจ่ายให้ผูใ้ ห้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิ บตั ิ การวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรื อ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ งข้างต้นจะลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญากลับ
เข้าปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 6 เงิ นที่ จะชดใช้คื นและเงิ น เบี้ ยปรับ ตามข้อ 5 ผูใ้ ห้ สัญ ญาจะต้องชําระให้ แก่ ผูร้ ั บ
สัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา หาก
ผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาํ ระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูร้ ั บ สั ญ ญาหรื อ ไม่ ก็ ตาม ผูใ้ ห้ สั ญ ญาจะต้องชําระดอกเบี้ ยผิด นัดในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุ ดห้ า) ต่อ ปี
ของจํานวนเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการ
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษียณอายุราชการ ผูใ้ ห้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี
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-4ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
หรื อ ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ผรู ้ ับสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่ นเดี ยวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผูร้ ับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถู ก สั่ งให้ ออกจากราชการหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ ง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทํางานอื่ นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้
ออกจากราชการหรื อลาออกด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญามี พ นั ธะต้องชําระเงิ น ให้แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ห้
สัญญา ยอมให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นบําเหน็จบํานาญ และ/หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ผูใ้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อ ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่ วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้ นางสาวปราณี วรสิ ษฐ ทําสัญญาคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ
มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
จัด ให้ มี ผู ค้ ้ าํ ประกัน รายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ผูค้ ้ าํ ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
วันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าํ ประกันรายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ผูร้ ับ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ เว้นแต่ผูร้ ับ สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้ นตรวจสอบแล้วเห็ นว่าผูใ้ ห้สั ญญาเป็ น
ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู งยิ่งในการศึ ก ษา จะอนุ ม ตั ิ ให้ผูใ้ ห้ สั ญ ญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั โดยไม่ มี ผูค้ ้ าํ
ประกันก็ได้

-5สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สั ญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึ งได้ล งลายมื อชื่ อไว้เป็ นสําคัญ ต่ อหน้าพยานและคู่ สั ญ ญาต่ างยึดถื อไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นางนิรมล วรสิ ษฐ)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับสัญญา
(นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ )
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุภกิตติกา)
ข้าพเจ้า นายสุ วิทย์ ชั ยชวลิต คู่สมรสของ นางนิ รมล วรสิ ษ ฐ ยินยอมให้
นางนิ รมล วรสิ ษ ฐ ทําสั ญญาฉบับ นี้ ไ ด้
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(นายสุ วิทย์ ชัยชวลิต)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุภกิตติกา)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.......................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(...................................................)

สั ญญาคํา้ ประกัน

สัญญาเลขที่ 63/2552

ทําที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ตามที่ นางนิ รมล วรสิ ษ ฐ ซึ่ ง ต่ อไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่า “ผูใ้ ห้สั ญ ญา” ได้รับอนุ ญาต
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ณ ประเทศ ออสเตรีย ตามสัญญาเลขที่ 63/2552 ลงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ซึ่ งต่อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “สัญญาอนุ ญาต” นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวปราณี วรสิ ษฐ ผูค้ ้ าํ ประกัน นางนิรมล วรสิ ษฐ อายุ 52 ปี อาชีพ แม่บา้ น
อยู่บ ้านเลขที่ 86 ถนน ชลประทาน อํา เภอ เมื อง จัง หวัด หนองคาย คู่ส มรสชื่ อ เกี่ ย วพันกับ
ผูใ้ ห้สัญญาโดยเป็ น พี่สาว ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ ผูค้ ้าํ ประกัน ” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันให้ไว้
แก่ผูร้ ับสัญญา ดังมี ขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าํ ประกันตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญาโดยตกลงร่ วมรับ
ผิดในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิผดิ สัญญาอนุญาตไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใด ๆ ผูค้ ้ าํ ประกันยินยอมชําระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุ ญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ น
ทุ กประการให้ แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาทันที โดยผูร้ ับ สัญ ญามิจาํ ต้องเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้สัญ ญาชําระหนี้ ก่ อนและผูค้ ้ าํ
ประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจํานวน
ในกรณี ที่ ผู ใ้ ห้ สั ญ ญาได้รับ อนุ ญ าตจากผูร้ ั บ สั ญ ญาให้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ต่อด้วยทุนหรื อเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษาหรื อสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้วา่ การขยายเวลาต่อดังกล่าว ผูร้ ับสัญญาจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้ง
ให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้สัญญาได้ขยายเวลาอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ ผู ร้ ั บ สั ญ ญาผ่อ นเวลาหรื อ ผ่อ นจํานวนเงิ น ในการชําระหนี้ ตามสั ญ ญา
อนุ ญาตให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ น้ นั ด้วยทุกครั้งและผูค้ ้ าํ ประกันตกลงมิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดงั กล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ ผูค้ ้ าํ ประกันและ
จะรับผิดในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญานี้ตอลดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้า
หากมี)ครบเต็มจํานวน

ข้อ 3 ผูค้ ้ าํ ประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผสู ้ ัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน ผูค้ ้ าํ ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถื อ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.......................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นางสาวปราณี วรสิ ษฐ)
ลงชื่อ......................................................คู ่สมรสให้ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ..........................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นางสาวปราณี วรสิ ษฐ)

สัญญาเลขที่ 20/2552

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดย นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ นางบุรณี อดิศรพันธ์ กุล เกิ ดเมื่อวันที่ 1 เดื อน สิ งหาคม
พ.ศ. 2515 อายุ 37 ปี รับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา ระดับ 7 ขั้น 16,280 บาท
ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร อยูบ่ า้ นเลขที่ 770 ซอย สุ ขุมวิท 50 ถนน สุ ขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย
จังหวัด กรุ งเทพฯ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สัญญา ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผใู ้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่างประเทศ ด้ วยทุนประเภท 1 (ก) ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สั ญญา ไป ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ระดับ - สาขาวิชา TV & Photography Media Course ณ ประเทศแคนนาดา มี กาํ หนด 42 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ 18 เดื อน เมษายน พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ในกรณี ท่ีผรู ้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูร้ ับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2...

-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการ
วิจยั ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ของข้าราชการ หรื อคําสั่งทาง
ราชการของผูร้ ั บ สั ญญาและของสถานศึ กษาหรื อสถาบันที่ ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษาฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดู งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ คําสั่ ง อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ข้า ราชการไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ทั้งที่ ได้ออกใช้บ งั คับอยู่แล้วในวันทําสั ญญานี้ และที่ จะออกใช้บงั คับ ต่อไปโดยเคร่ งครั ด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั และจะตั้ง ใจศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ัติก ารวิจยั ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ เพื่ อ ให้ สํ าเร็ จการศึ ก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวใน ข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญา
พิจารณาเห็ นว่า ผูใ้ ห้สั ญญาไม่อาจสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิ การวิจยั ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าํ หนดตามข้อ 1 หรื อการศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั ของผูใ้ ห้สั ญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
หรื อมีความจําเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ราชการ ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่ งทุนและหรื อเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการเป็ นหนั ง สื อต่ อ ผู ้รั บ สั ญ ญา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูใ้ ห้สญ
ั ญาทันที
3.2 เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการในกรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับสัญญา และส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั
3.3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อมี พนั ธะผูกพันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิ บตั ิราชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
/ ความเสี ยหาย......

-3ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผูใ้ ห้
สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้ท้ งั สิ้ น
ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่
จะเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการในกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผรู ้ ับสัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิ การวิจยั
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั หรื อมี พนั ธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญาผิดสั ญญาในข้อ 3.2 หรื อ ข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สั ญญาไม่ ก ลับ มา
ปฏิ บตั ิ ราชการไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงิ นเดื อน เงินทุ นที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั และเงิ นช่ วยเหลื อใด ๆ ที่ ทางราชการจ่ายให้ผูใ้ ห้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิ บตั ิ การวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรื อ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ งข้างต้นจะลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญากลับ
เข้าปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 6 เงิ นที่ จะชดใช้คื นและเงิ น เบี้ ยปรับ ตามข้อ 5 ผูใ้ ห้ สัญ ญาจะต้องชําระให้ แก่ ผูร้ ั บ
สัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา หาก
ผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาํ ระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูร้ ั บ สั ญ ญาหรื อ ไม่ ก็ ตาม ผูใ้ ห้ สั ญ ญาจะต้องชําระดอกเบี้ ยผิด นัดในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุ ดห้ า) ต่อ ปี
ของจํานวนเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการ
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษียณอายุราชการ ผูใ้ ห้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี

/ในระหว่าง....

-4ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
หรื อ ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ผูร้ ับสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดี ยวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผูร้ ับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถู ก สั่งให้ ออกจากราชการหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ ง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทํางานอื่ นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้
ออกจากราชการหรื อลาออกด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญามี พ นั ธะต้องชําระเงิ น ให้แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ห้
สัญญา ยอมให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นบําเหน็จบํานาญ และ/หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ผูใ้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อ ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่ วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้ นายวีรบูลย์ โรจนกิจ ทําสัญญาคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ
มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
จัด ให้ มี ผู ค้ ้ าํ ประกัน รายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ผูค้ ้ าํ ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
วันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าํ ประกันรายใหม่ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ผูร้ ับ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ เว้นแต่ผูร้ ับ สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้ นตรวจสอบแล้วเห็ นว่าผูใ้ ห้สั ญญาเป็ น
ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู งยิ่งในการศึ ก ษา จะอนุ ม ตั ิ ให้ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั โดยไม่มี ผูค้ ้ าํ
ประกันก็ได้

-5สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สั ญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึ งได้ล งลายมื อชื่ อไว้เป็ นสําคัญ ต่ อหน้าพยานและคู่ สั ญ ญาต่างยึดถื อไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นางบุรณี อดิศรพันธ์ กุล)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับสัญญา
(นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ )
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุภกิตติกา)
ข้าพเจ้า นายโชคชั ย อดิ ศรพันธ์ กุล คู่สมรสของ นางบุรณี อดิศรพันธ์ กุล ยินยอมให้
นางบุ รณี อดิ ศ รพันธ์ กุล ทําสัญญาฉบับนี้ ไ ด้
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(นายโชคชั ย อดิศรพันธ์ กุล)
ลงชื่ อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุ ภกิตติกา)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.......................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(..................................................)

สั ญญาคํา้ ประกัน

สัญญาเลขที่ 20/2552

ทําที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ตามที่ นางบุ ร ณี อิ ศ รพัน ธ์ กุล ซึ่ ง ต่ อไปในสั ญ ญานี้ เรี ย กว่า “ ผูใ้ ห้สั ญ ญา ” ได้รับ
อนุ ญาตจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ณ ประเทศแคนนาดา ตามสัญญาเลขที่ 20/2552 ลงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “สัญญาอนุ ญาต” นั้น
ข้าพเจ้า นายวีรบู ลย์ โรจนกิจ ผูค้ ้ าํ ประกัน นางบุ รณี อิศรพันธ์ กุล อายุ 33 ปี
อาชี พ รั บจ้ าง ตําแหน่ ง ผู้ ช่วยผู้จัดการ อยู่บา้ นเลขที่ 770 ซอย สุ ขุมวิท 50 ถนน สุ ขุมวิท เขต คลองเตย
จัง หวัด กรุ งเทพฯ คู่สมรสชื่ อ เกี่ ยวพันกับ ผูใ้ ห้สัญญาโดยเป็ น น้ องชาย ซึ่ งต่อไปในสัญญา
นี้ เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าํ ประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันให้ไว้แก่ผูร้ ั บสัญญา ดังมี ขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าํ ประกันตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญาโดยตกลงร่ วมรับ
ผิดในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิผดิ สัญญาอนุญาตไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใด ๆ ผูค้ ้ าํ ประกันยินยอมชําระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุ ญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ น
ทุ กประการให้ แก่ ผูร้ ับ สั ญ ญาทันที โดยผูร้ ั บ สั ญ ญามิ จาํ ต้องเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้สั ญ ญาชําระหนี้ ก่ อนและผูค้ ้ าํ
ประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจํานวน
ในกรณี ที่ ผู ใ้ ห้ สั ญ ญาได้รับ อนุ ญ าตจากผูร้ ั บ สั ญ ญาให้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ต่อด้วยทุนหรื อเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษาหรื อสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้วา่ การขยายเวลาต่อดังกล่าว ผูร้ ับสัญญาจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้ง
ให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้สัญญาได้ขยายเวลาอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ ผู ร้ ั บ สั ญ ญาผ่อ นเวลาหรื อ ผ่อ นจํานวนเงิ น ในการชําระหนี้ ตามสั ญ ญา
อนุ ญาตให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ น้ นั ด้วยทุกครั้งและผูค้ ้ าํ ประกันตกลงมิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดงั กล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ ผูค้ ้ าํ ประกันและ
จะรับผิดในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญานี้ตอลดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้า
หากมี)ครบเต็มจํานวน
ข้อ 3 ผูค้ ้ าํ ประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผสู ้ ัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต

สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน ผูค้ ้ าํ ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถื อ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.......................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นายวีรบูลย์ โรจนกิจ)
ลงชื่อ......................................................คู ่สมรสให้ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(
นางสุ ดารัตน์ ผดุง
)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
( นางญาณิศา ศุภกิตติกา )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ..........................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นางยวีรบูลย์ โรจนกิจ)

สัญญาเลขที่ 21/2552

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดย นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ นายปริ ญญา สั ญญะเดช เกิดเมื่อวันที่ 1 เดื อน มกราคม
พ.ศ. 2519 อายุ 33 ปี รับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา ระดับ 6 ขั้น 13,240 บาท
ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร อยูบ่ า้ นเลขที่ 8 ซอย อู่เรื อพระราชพิธี ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอัมรินทร์
เขต บางกอกน้ อย จังหวัด กรุ งเทพฯ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สญ
ั ญา ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่ผใู ้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่างประเทศ ด้ วยทุนประเภท 1 (ก) ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สั ญญา ไป ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ระดับ - สาขาวิชา TV & Photography Media Course ณ ประเทศแคนนาดา มี กาํ หนด 42 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ 18 เดื อน เมษายน พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ในกรณี ท่ีผรู ้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งผูใ้ ห้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูร้ ับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2...
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ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการ
วิจยั ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ของข้าราชการ หรื อคําสั่ งทาง
ราชการของผูร้ ั บ สั ญญาและของสถานศึ กษาหรื อสถาบันที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญาศึ กษาฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดู งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ คําสั่ ง อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ข้า ราชการไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ทั้งที่ ได้ออกใช้บ งั คับอยู่แล้วในวันทําสั ญญานี้ และที่ จะออกใช้บงั คับ ต่อไปโดยเคร่ งครั ด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั และจะตั้ง ใจศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ัติก ารวิจยั ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ เพื่ อ ให้ สํ าเร็ จการศึ ก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวใน ข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญา
พิจารณาเห็ นว่า ผูใ้ ห้สั ญญาไม่อาจสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิ การวิจยั ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าํ หนดตามข้อ 1 หรื อการศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั ของผูใ้ ห้สัญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
หรื อมีความจําเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ราชการ ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่งทุนและหรื อเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการเป็ นหนั ง สื อต่ อ ผู ้รั บ สั ญ ญา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูใ้ ห้สัญญาทันที
3.2 เข้ า ปฏิ บ ัติ ร าชการในกรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับสัญญา และส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั
3.3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อมี พนั ธะผูกพันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
/ ความเสี ยหาย......
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ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผูใ้ ห้
สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้ท้งั สิ้ น
ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่
จะเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการในกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผรู ้ ับสัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิ การวิจยั
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั หรื อมี พนั ธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญาผิดสั ญญาในข้อ 3.2 หรื อ ข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สั ญญาไม่ ก ลับ มา
ปฏิ บตั ิ ราชการไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงิ นเดื อน เงิ นทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั และเงิ นช่ วยเหลื อใด ๆ ที่ ทางราชการจ่ายให้ผูใ้ ห้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิ บตั ิ การวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรื อ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ งข้างต้นจะลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญากลับ
เข้าปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 6 เงิ นที่ จะชดใช้คื นและเงิ น เบี้ ยปรับ ตามข้อ 5 ผูใ้ ห้ สัญ ญาจะต้องชําระให้ แก่ ผูร้ ั บ
สัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา หาก
ผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาํ ระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูร้ ั บ สั ญ ญาหรื อ ไม่ ก็ ตาม ผูใ้ ห้ สั ญ ญาจะต้องชําระดอกเบี้ ยผิด นัดในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุ ดห้ า) ต่อ ปี
ของจํานวนเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการ
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษียณอายุราชการ ผูใ้ ห้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี
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ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
หรื อ ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ผรู ้ ับสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดี ยวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผูร้ ับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถู ก สั่งให้ออกจากราชการหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ ง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทํางานอื่ นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อวันที่ผูใ้ ห้สัญญาได้
ออกจากราชการหรื อลาออกด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญามี พ นั ธะต้องชําระเงิ น ให้แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ห้
สัญญา ยอมให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นบําเหน็จบํานาญ และ/หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ผูใ้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อ ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่ วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้ นางสาวสุ กญ
ั ญา สั ญญะเดช ทําสัญญา
คํ้าประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สญ
ั ญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ
มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผใู ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
จัด ให้ มี ผู ค้ ้ าํ ประกัน รายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ผูค้ ้ าํ ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
วันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าํ ประกันรายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ผูร้ ับ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ เว้นแต่ผูร้ ับ สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้ นตรวจสอบแล้วเห็ นว่าผูใ้ ห้สั ญญาเป็ น
ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู งยิ่งในการศึ ก ษา จะอนุ ม ตั ิ ให้ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั โดยไม่มี ผูค้ ้ าํ
ประกันก็ได้
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สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สั ญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึ งได้ล งลายมื อชื่ อไว้เป็ นสําคัญ ต่ อหน้าพยานและคู่ สั ญ ญาต่างยึดถื อไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นายปริญญา สั ญญะเดช)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับสัญญา
(นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ )
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุภกิตติกา)
ข้าพเจ้า..................................................... คู่ส มรสของ.........................................
ยินยอมให้.................................................ทําสัญญาฉบับนี้ ได้
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..............................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ..................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นายปริญญา สั ญญะเดช)
สัญญาเลขที่ 21/2552

สั ญญาคํา้ ประกัน
ทําที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ตามที่ นายปริ ญ ญา สั ญญะเดช ซึ่ ง ต่ อไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่า “ผูใ้ ห้สั ญ ญา” ได้รับ
อนุ ญาตจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ให้ไปศึ กษา
ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ณ ประเทศแคนนาดา ตามสัญญาเลขที่ 21/2552 ลงวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “สัญญาอนุ ญาต” นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวสุ กัญญา สั ญญะเดช ผูค้ ้าํ ประกัน นายปริ ญญา สั ญญะเดช อายุ 38 ปี
อาชีพ รับจ้ าง อยูบ่ า้ นเลขที่ 8 ซอย อู่เรื อพระราชพิธี ถนน อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ
คู่สมรสชื่ อ - เกี่ ย วพันกับ ผูใ้ ห้สัญญาโดยเป็ น พี่สาว ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูค้ ้ าํ ประกัน”
ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันให้ไว้แก่ ผูร้ ับสัญญา ดังมี ขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูค้ ้ าํ ประกันตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อผูร้ ับสัญญาโดยตกลงร่ วมรับ
ผิดในฐานะเป็ นลูกหนี้ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิผดิ สัญญาอนุญาตไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใด ๆ ผูค้ ้ าํ ประกันยินยอมชําระหนี้ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุ ญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ น
ทุ กประการให้ แก่ ผูร้ ับ สั ญ ญาทันที โดยผูร้ ั บ สั ญ ญามิ จาํ ต้องเรี ย กร้ องให้ผูใ้ ห้สั ญ ญาชําระหนี้ ก่ อนและผูค้ ้ าํ
ประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจํานวน
ในกรณี ที่ ผู ใ้ ห้ สั ญ ญาได้รับ อนุ ญ าตจากผูร้ ั บ สั ญ ญาให้ ข ยายเวลาลาศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ต่อด้วยทุนหรื อเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษาหรื อสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้วา่ การขยายเวลาต่อดังกล่าว ผูร้ ับสัญญาจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้ง
ให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันตกลงรับเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้สัญญาได้ขยายเวลาอยูศ่ ึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณี ที่ ผู ร้ ั บ สั ญ ญาผ่อ นเวลาหรื อ ผ่อ นจํานวนเงิ น ในการชําระหนี้ ตามสั ญ ญา
อนุ ญาตให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าํ ประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ น้ นั ด้วยทุกครั้งและผูค้ ้ าํ ประกันตกลงมิให้ถือเอา
การผ่อนเวลาหรื อผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดงั กล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ ผูค้ ้ าํ ประกันและ
จะรับผิดในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญานี้ตอลดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสี ยหาย (ถ้า
หากมี)ครบเต็มจํานวน
ข้อ 3 ผูค้ ้ าํ ประกันจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผสู ้ ัญญาต้องรับผิดชอบอยู่
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต

สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถู กต้องตรงกัน ผูค้ ้ าํ ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถื อ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.......................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นางสาวสุ กญ
ั ญา สั ญญะเดช)
ลงชื่อ......................................................คู ่สมรสให้ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ..........................................................ผูค้ ้ําประกัน
(นางสาวสุ กญ
ั ญา สั ญญะเดช)

สัญญาเลขที่ 14/2552

สั ญญาอนุญาตให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
จังหวัด กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ โดย นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูร้ ับสัญญา ” ฝ่ ายหนึ่ง กับ นางสาวอนัญญา ไทยบุญนาค เกิดเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2522 อายุ 29 ปี พนักงานมหาวิทยาลัย เงิ นเดื อน 13,235 ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึ กษาธิ การ อยู่บ ้านเลขที่ 119
ซอย เจริ ญนคร 30/2 ถนน เจริ ญนคร แขวง บางลําภูล่าง เขต คลองสาน จังหวัด กรุ งเทพฯ
ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้สั ญญา ” อี กฝ่ ายหนึ่ ง
โดยที่ผใู ้ ห้สัญญาเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตจากผูร้ ับสัญญาให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ณ ต่างประเทศ ด้ วยทุนประเภท 1 (ก) ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูร้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สั ญญา ไป ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ระดับ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการพิมพ์ ณ ประเทศเยอรมนี มี กาํ หนด 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่
28 เดื อน มีนาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
ในกรณี ที่ผรู ้ ับสัญญาอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้สัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่งผูใ้ ห้สัญญาตกลงที่จะทําสัญญา
กับผูร้ ับสัญญาขึ้นใหม่เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิ
การวิจยั ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม่ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญา
ฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2...
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ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการ
วิจยั ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบข้อบังคับ ของข้าราชการ หรื อคําสั่ งทาง
ราชการของผูร้ ั บ สั ญญาและของสถานศึ กษาหรื อสถาบันที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญาศึ กษาฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั
ตลอดจนระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดู งาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม และกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ คําสั่ ง อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วกับ ข้า ราชการไปศึ ก ษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั และเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ทั้งที่ ได้ออกใช้บ งั คับอยู่แล้วในวันทําสั ญญานี้ และที่ จะออกใช้บงั คับ ต่อไปโดยเคร่ งครั ด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั และจะตั้ง ใจศึ ก ษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ัติก ารวิจยั ด้วยความวิริยะ อุ ตสาหะ เพื่ อ ให้ สํ าเร็ จการศึ ก ษา
ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั โดยเร็ ว
ข้อ 3 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวใน ข้อ 2 หรื อในกรณี ที่ผูร้ ับสัญญา
พิจารณาเห็ นว่า ผูใ้ ห้สั ญญาไม่อาจสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิ บตั ิ การวิจยั ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าํ หนดตามข้อ 1 หรื อการศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั ของผูใ้ ห้สั ญญาต้องยุติลงด้วย
ประการใด ๆ หรื อผูร้ ับสัญญาไม่อนุ ญาตให้ผูใ้ ห้สัญญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ไม่ว่ากรณี ใด ๆ
หรื อมีความจําเป็ นต้องเรี ยกผูใ้ ห้สัญญากลับมาปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ราชการ ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ทนั ทีและมีสิทธิ ระงับซึ่งทุนและหรื อเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ
หรื อเงินเพิ่มอื่นใดและผูใ้ ห้สัญญาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการเป็ นหนั ง สื อต่ อ ผู ้รั บ สั ญ ญา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นของผูใ้ ห้สัญญาทันที
3.2 เข้ า ปฏิ บ ั ติ ร าชการในกรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ ผูร้ ับสัญญา และส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันทีเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั
3.3 ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อมี พนั ธะผูกพันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ตามสัญญาอื่น และยังปฏิ บตั ิ ราชการชดใช้ไม่ครบ
ระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่วนั ที่ปฏิ บตั ิราชการชดใช้
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
/ ความเสี ยหาย......
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ความเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผูใ้ ห้
สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้ท้งั สิ้ น
ข้อ 4 เมื่อผูใ้ ห้สัญญาเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ทั้งนี้ ไม่วา่
จะเสร็ จหรื อสําเร็ จการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อไม่ ผูใ้ ห้สัญญา
จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการในกรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผรู ้ ับสัญญาและส่ วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรในทันที เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิบตั ิ การวิจยั
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาเคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิการวิจยั หรื อมี พนั ธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิราชการชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบตั ิราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิ บตั ิราชการชดใช้ตามสัญญานี้ ให้เริ่ มต้นนับตั้งแต่ที่ปฏิบตั ิราชการชดใช้ครบกําหนดเวลาตามสัญญา
เดิมแล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้ สั ญ ญาผิดสั ญญาในข้อ 3.2 หรื อ ข้อ 4 หรื อผูใ้ ห้สั ญญาไม่ ก ลับ มา
ปฏิ บตั ิ ราชการไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงิ นเดื อน เงินทุ นที่ได้รับระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั และเงิ นช่ วยเหลื อใด ๆ ที่ ทางราชการจ่ายให้ผูใ้ ห้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึ กอบรมหรื อ
ปฏิ บตั ิ การวิจยั คืนให้แก่ผูร้ ับสัญญา นอกจากนี้ ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็ นเบี้ยปรับให้แก่ผรู ้ ับสัญญาอีก
หนึ่งเท่าของเงินที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรื อ
ข้อ 4 เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่ งข้างต้นจะลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญากลับ
เข้าปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 6 เงิ นที่ จะชดใช้คื นและเงิ น เบี้ ยปรับ ตามข้อ 5 ผูใ้ ห้ สัญ ญาจะต้องชําระให้ แก่ ผูร้ ั บ
สัญญาจนครบถ้วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา หาก
ผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาํ ระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรื อชําระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
ผูร้ ั บ สั ญ ญาหรื อ ไม่ ก็ ตาม ผูใ้ ห้ สั ญ ญาจะต้องชําระดอกเบี้ ยผิด นัดในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุ ดห้ า) ต่อ ปี
ของจํานวนเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชําระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการ
ไม่ครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรื อเกษียณอายุราชการ ผูใ้ ห้สัญญาไม่
ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง แล้วแต่กรณี

/ในระหว่าง....
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ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บตั ิการวิจยั
หรื อ ในระหว่างระยะเวลาที่ผูใ้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 ถ้าผูใ้ ห้สัญญาประพฤติ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ผรู ้ ับสัญญาเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดี ยวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผูร้ ับสัญญาและ
กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก
หรื อปลดออก
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการหรื อกลับเข้าปฏิ บตั ิราชการไม่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรื อข้อ 4 เพราะถู ก สั่งให้ออกจากราชการหรื อลาออกเนื่ องจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ เป็ นคนไร้ความสามารถ เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ ง
รับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไปทํางานอื่ นใน
ระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อวันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้
ออกจากราชการหรื อลาออกด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตาม
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผูใ้ ห้สั ญ ญามี พ นั ธะต้องชําระเงิ น ให้แก่ ผูร้ ั บ สั ญ ญาตามสั ญ ญานี้ ผูใ้ ห้
สัญญา ยอมให้ผูร้ ับสัญญาหักเงิ นบําเหน็จบํานาญ และ/หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ผูใ้ ห้สัญญาจะพึงได้รับจากทาง
ราชการเพื่อ ชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ ได้ ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรื อเงินอื่นใดดังกล่าว
ให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่ วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5
(เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่ งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้
ทําสัญญาคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ
มีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผูใ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
จัด ให้ มี ผู ค้ ้ าํ ประกัน รายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกัน แทนภายในกํา หนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ผูค้ ้ าํ ประกันเดิมถึงแก่ความตายหรื อถูกศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อ
วันที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าํ ประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่สามารถจัดให้มี
ผูค้ ้ าํ ประกันรายใหม่ ม าทําสั ญ ญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่ าว ผูร้ ับ สั ญญามี สิ ท ธิ เพิ ก ถอน
การอนุ ญาตตามสัญญานี้ ได้ เว้นแต่ผูร้ ับ สัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้ นตรวจสอบแล้วเห็ นว่าผูใ้ ห้สั ญญาเป็ น
ผูม้ ี ศ กั ยภาพสู งยิ่งในการศึ ก ษา จะอนุ ม ตั ิ ให้ผูใ้ ห้สัญ ญาศึ กษา ฝึ กอบรมหรื อปฏิ บ ตั ิ การวิจยั โดยไม่ มี ผูค้ ้ าํ
ประกันก็ได้
-5-

สัญญานี้ ทาํ ขึ้นสองฉบับ มี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สั ญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึ งได้ล งลายมื อชื่ อไว้เป็ นสําคัญ ต่ อหน้าพยานและคู่ สั ญ ญาต่างยึดถื อไว้
ฝ่ ายละฉบับ
ลงชื่อ...................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นางสาวอนัญญา ไทยบุญนาค)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับสัญญา
(นายสาธิต พุทธชั ยยงค์ )
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางสุ ดารัตน์ ผดุง)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(นางญาณิศา ศุภกิตติกา)
ข้าพเจ้า.................................................คู่ส มรสของ...............................................
ยินยอมให้....................................................ทําสัญญาฉบับ นี้ ไ ด้
ลงชื่อ....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.......................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(นางสาวอนัญญา ไทยบุญนาค)

