สัญญาเลขที่..................

สั ญญารับทุนฝึ กอบรม ณ ต่ างประเทศ
(สํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

รู ปถ่ าย
1 นิว้

ทําที่ .................................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
บัต รประจําตัวพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย /บัต รประชาชนเลขที่ ......................................................
ตําแหน่ ง.......................................สังกัด.......................................................เกิ ดเมื่อวันที่..............
เดื อน................................พ.ศ............อายุ................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่.......................
ซอย..................................ถนน....................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................เป็ นผูไ้ ด้รับทุนฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
จากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ จึงขอทําสัญ ญาให้ไว้ต่อมหาวิท ยาลัย มี ขอ้ ความ
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้า พเจ้า ตกลงรั บ ทุ น ฝึ กอบรม ณ ต่ า งประเทศ จากมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ เพื่อเข้าฝึ กอบรมในโครงการ………………………………………………………
.........................................................................................................................................................
สถานที่ฝึกอบรม.................................................................................................................
เมือง/จังหวัด...................................................................ประเทศ…………………………………
มีกาํ หนด.......ปี .........เดื อน........วัน นับตั้งแต่วนั ที่............. เดื อน...............................พ.ศ..............
จนถึงวันที่..........เดือน........................พ.ศ..............
ข้ อ 2. ในระหว่า งที่ ข ้า พเจ้า ได้รั บ ทุ น ฝึ กอบรมตามสั ญ ญานี้ ข้า พเจ้า ยิ น ยอมอยู่ ใ น
ความดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยข้าพเจ้าจะเชื่อฟัง ประพฤติ และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยเคร่ งครัด
ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยูแ่ ล้วก่อนวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใช้บงั คับต่อไปภายหน้าด้วย
ข้ อ 3. ข้าพเจ้าจะอุตสาหะตั้งใจและเพียรพยายามฝึ กอบรมอย่างดี ที่สุดตามที่ ได้รับทุ น
ฝึ กอบรมให้สําเร็ จ ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ กระทําการทุจริ ตใดๆ ต่อการฝึ กอบรม
หรื อเลิกฝึ กอบรม ก่อนครบกําหนดเวลาการฝึ กอบรมที่ได้รับทุ นนั้น เว้นแต่จะยุติหรื อเลิ กฝึ กอบรม
โดยความเห็ นชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ข้าพเจ้าจะสนใจแสวงหาความรู ้
ทัว่ ไปเพิม่ เติมอย่างสมํ่าเสมอ จะประพฤติตนให้สุภาพเรี ยบร้อย
สําหรั บกรณี ที่ มี กิ จธุ ระหรื อเจ็บป่ วย หรื อกรณี อื่นใด ที่ ข ้าพเจ้าไม่ อาจไปฝึ กอบรมได้
ในกรณี ที่ลาเกินกว่า 15 วัน ข้าพเจ้าจะยืน่ ใบลาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดยเร็ ว
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ข้ อ 4. ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ป ระพฤติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาข้อ 2 ข้อ 3 ในประการหนึ่ ง
ประการใด หรื อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ได้พิจารณาเห็ นว่ามีเหตุอนั ไม่สมควร
ให้ขา้ พเจ้าคงอยู่ฝึกอบรมต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ สั่งเป็ นหนังสื อให้ขา้ พเจ้ายุติการฝึ กอบรมหรื อพ้นจากการรับทุนได้
ข้ อ 5. เมื่อสําเร็ จการฝึ กอบรมแล้วข้าพเจ้าสัญญาว่า จะรายงานตัวและกลับมาปฏิบตั ิงาน
ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ทันที และจะปฏิ บ ตั ิ งานต่อไปอี กเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของเวลาที่ขา้ พเจ้ารับทุนฝึ กอบรมตามสัญญานี้
ข้ อ 6. ถ้า ข้า พเจ้า ผิ ด สั ญ ญาในข้อ 5 ข้า พเจ้า ยิ น ยอมชดใช้ เงิ น ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ดังต่อไปนี้
ก. ถ้าข้าพเจ้าไม่กลับมาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ข้าพเจ้ายิน ยอมรั บ ผิดชดใช้คื น ซึ่ งเงิ นทุ นหรื อเงิ น อื่ นใดที่ ได้รับ ไปจากมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ ในระหว่างที่ทาํ การฝึ กอบรมตามสัญญานี้ พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจํานวนเงิน
ที่จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ข. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ากลับมาปฏิบตั ิงานไม่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 5 ไม่วา่
ด้วยเหตุใดก็ตามเงิ นที่จะชดใช้คืนและเบี้ ยปรับตามข้อ 6 ก. จะลดลงตามส่ วนของเวลาที่ ข้าพเจ้า
ปฏิบตั ิงานชดใช้ไปบ้างแล้ว
ข้ อ 7. เงิ น ที่ ช ดใช้ แ ละเบี้ ยปรั บ ตามสั ญ ญานี้ ข้า พเจ้า จะชํา ระให้ แ ก่ ม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพทันที นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัย หากข้าพเจ้าไม่ชาํ ระ
ภายในระยะเวลาที่ ก ํา หนดหรื อ ชํา ระแต่ ไ ม่ ค รบ ทั้ง นี้ จะโดยความยิ น ยอมของมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ หรื อไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยงั มิได้ชาํ ระใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ด้วย
ข้ อ 8. ในระหว่างที่ ข้าพเจ้า ได้รับ ทุ น ฝึ กอบรม ถ้า ข้า พเจ้า ต้อ งยุ ติ ก ารฝึ กอบรมลง
ตามสัญญาข้อ 4 หรื อยุติลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรื อไม่สําเร็ จการฝึ กอบรมด้วยประการใด ๆ
หรื อกระทําผิดวินยั ในระหว่างลาฝึ กอบรม หรื อผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 6 หรื อมหาวิทยาลัยเลิกจ้าง
ข้าพเจ้าเพราะหย่อนความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน หรื อบกพร่ องในการทํางาน หรื อประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งงาน หรื อการอื่นใดที่ มหาวิทยาลัยมีเหตุ แห่ งการเลิกจ้างเพราะเหตุ มาจาก
ความผิดของข้าพเจ้าก็ดี หรื อข้าพเจ้า กระทําความผิดวินยั ในระหว่างเวลาที่ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิงานตามที่
กล่าวในข้อ 5 ก็ดี หรื อถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดวินยั จนถึงถูกปลดออกจากการปฏิ บตั ิงานก็ดี ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้ เงิ นทุ นคื นให้ แก่ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ เป็ นจํานวนเงิ นสองเท่ า
ของเงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพ หรื อลดลงตามส่ วน
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
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ข้ อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ หัก เงิ น เดื อน
หรื อเงินประจําตําแหน่ ง หรื อเงินค่าตอบแทน หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ
เพื่ อ ชดใช้ เงิ น ที่ ข ้ า พเจ้ า ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญานี้ ได้ โดยที่ ข ้ า พเจ้ า จะไม่ บ อกยกเลิ ก
แม้มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นในอนาคต
ข้ อ 11. ถ้า ข้าพเจ้า มิ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ใ ห้ เป็ นไปตามสั ญ ญานี้ เพี ย งข้อใดข้อ หนึ่ ง ให้ ถื อ ว่า
ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องร้องต่อศาลเรี ยกเงินที่คา้ งชําระพร้อมทั้งดอกเบี้ยนับตั้งแต่วนั ที่ผิดสัญญาได้ทนั ที
โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้ อ 12. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญารับทุนฝึ กอบรมนี้ ข้าพเจ้าได้จดั ให้
...................................................................อายุ...........ปี อยู่บา้ นเลขที่................ซอย...................
ถนน.....................ตําบล / แขวง..................................อําเภอ / เขต............................................
จังหวัด...........................................ได้ยนิ ยอมเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันการปฏิบตั ิและรับผิดชอบตามสัญญานี้
อย่างลู กหนี้ ร่วมกับข้าพเจ้า ดังปรากฏรายละเอียดตามสัญญาคํ้าประกันหรื อเพื่อเป็ นหลักประกัน
ข้าพเจ้าได้มอบ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของข้าพเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยมิได้มีบุคคลอื่นเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ร่ วมโดยจํานอง
ไว้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพไว้เพื่อเป็ นประกันตามสัญญารับทุนดังกล่าวด้วย
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสั ญ ญานี้ โดยตลอด เห็ นว่าถู ก ต้องตามความ
ประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับทุนฝึ กอบรมและผูใ้ ห้สัญญา
(...................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับสัญญา
(........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................ผูเ้ ขียนหรื อผูพ้ ิมพ์
(.....................................................)

-4-

ข้าพเจ้า.......................................................คู ่สมรส......................................................
ยินยอมให้........................................................ทําสัญญาฉบับนี้ ได้
ลงชื่อ.................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(...........................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(.........................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส(เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.................................................ผู ้ให้สัญญา
(............................................)

