สั ญญาอนุญาตให้ พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิบัติการวิจัย ณ ต่ างประเทศ
สัญญาเลขที่...............................
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ ..........................................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
เมื่อวันที่...............................เดือน.......................................พ.ศ........................................................................
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดย..................................................................................
ตํา แหน่ ง ....................................................ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรี ยกว่ า “ผู ้รั บ สั ญ ญา” ฝ่ ายหนึ่ ง
กับ นาย / นาง / นางสาว................................................................... อายุ...............ปี พนักงานมหาวิทยาลัย
บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยเลขที่.........................................................................................................
สังกัด........................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิการ
อยูบ่ า้ นเลขที่.................... หมู่ที่.................. ซอย....................................... ถนน..............................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ / เขต...............................จังหวัด.........................................................
เป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ ระดับ.....................................
สาขาวิชา.......................................................................ที่ ..............................................................
ประเทศ........................................................................ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 “ผูร้ ั บ สัญญา” อนุ ญาตให้ “ผูใ้ ห้สัญญา” ไปศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฎิ บตั ิ การวิจยั
ณ ต่างประเทศ ระดับ..................................................สาขาวิชา.......................................................................
ที่........................................................................ประเทศ..................................................................................
มีกาํ หนด........................ปี นับตั้งแต่วนั ที่................เดือน......................................พ.ศ...................................
จนถึงวันที่......................เดือน........................................พ.ศ.....................
ข้ อ 2 ในระหว่างที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ณ ต่างประเทศ นี้ “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องรักษาวินยั และประพฤติปฏิ บตั ิตามระเบียบข้อบังคับหรื อคําสั่งของ
ทางราชการของ “ผูร้ ับสัญญา” และของสถานศึกษา สถานที่ฝึกอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา”
ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั อยูต่ ลอดจนประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุ ง เทพ ทั้ง ที่ ไ ด้อ อกใช้บ ังคับ อยู่แล้วในวัน ทําสั ญ ญานี้ และ / หรื อ
ที่จะออกใช้บงั คับต่อไปในภายภาคหน้าด้วยโดยเคร่ งครัด
ข้ อ 3 “ผูใ้ ห้สัญญา” จะตั้งใจอุตสาหะและเพียรพยายามอย่างดี ที่สุดที่ จะศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้สาํ เร็ จโดยเร็ วที่สุด และจะสนใจแสวงหาความรู ้ทวั่ ไปเพิ่มเติมเป็ นเนืองนิจ
ในกรณี ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” มีกิจธุ ระหรื อเจ็บป่ วย หรื อมีกรณี อื่นใดที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่อาจไป
ศึ กษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจยั ตามปกติ ได้ “ผูใ้ ห้สั ญ ญา” จะต้องยื่นใบลาและในกรณี ที่ ลาเกิ นกว่า
15 (สิ บห้า) วัน “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องยืน่ ใบลาต่อ “ผูร้ ับสัญญา” ตามระเบียบว่าด้วยการลาของทางราชการด้วย

-2ข้ อ 4 “ผูใ้ ห้สั ญ ญา” จะต้องไม่หลี ก เลี่ ยงละเลย ทอดทิ้ ง พัก ยุติ เลิ ก หรื อลาออกจาก
สถานศึกษา สถานที่ฝึกอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อ
ปฏิ บ ัติก ารวิจยั ก่ อ นสํ าเร็ จการศึ ก ษา โดยมิ ไ ด้รับ ความเห็ น ชอบจาก “ผูร้ ั บ สั ญ ญา” ก่ อน และจะต้อ ง
รายงานผลให้ “ผูร้ ับสัญญา” ทราบทุกภาคการศึกษา ในกรณี ที่ไปศึกษาต่อ หรื อทุกระยะตามแบบรายงาน
และตามระยะเวลาที่ “ผูร้ ับสัญญา” หรื อทางราชการกําหนด
ข้ อ 5 เมื่ อ “ผู ้ ใ ห้ สั ญ ญ า” สํ า เร็ จการศึ ก ษ า ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บั ติ ก ารวิ จ ั ย แล้ ว
หรื อทางราชการไม่อนุญาตให้ “ผูใ้ ห้สัญญา” ไปศึกษา ฝึ กอบรม และปฏิบตั ิการวิจยั ต่อไม่วา่ กรณี ใด ๆ หรื อ
การศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั ของ “ผูใ้ ห้สัญญา” ต้องยุติลงด้วยประการใด ๆ หรื อ “ผูร้ ับสัญญา”
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้แล้ว “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 รายงานตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านเป็ นหนั ง สื อต่ อ “ผู ้ รั บ สั ญ ญ า” หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นของ “ผูใ้ ห้สัญญา” ทันที
5.2 เข้าปฏิ บ ัติงานตามแผนงาน หรื อโครงการที่ ท างราชการกําหนดต่ อไปใน
คณะ.............................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ กระทรวงศึกษาธิการ
หรื อกระทรวง ทบวง กรม ตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 (สอง) เท่า ของระยะ
เวลาที่ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บตั ิ การวิจยั และในกรณี ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” เคยได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม หรื อปฎิ บตั ิ การวิจยั ตามสัญญาเลขที่ ...................ลงวันที่ ...............................ซึ่ ง “ผูใ้ ห้สัญญา”
ยังเหลื อระยะเวลาปฏิ บตั ิ งานชดใช้ตามสั ญญาดังกล่าวอยู่เป็ นจํานวน......................ปี .....................เดื อน
...............................วัน “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ โดยรวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่ องเข้ากับ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานชดใช้ตามสัญญานี้ดว้ ย
ข้ อ 6 ถ้า “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 2 ข้อ 3 หรื อข้อ 4 ไม่วา่ ด้วย
เหตุ ใด ๆ ก็ตามหรื อหาก “ผูร้ ั บสัญญา” พิจารณาเห็ นว่า “ผูใ้ ห้สั ญญา” ไม่สามารถที่ จะสําเร็ จการศึกษา
ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ภายในเวลาที่กาํ หนดได้ “ผูร้ ับสัญญา” มีสิทธิ เพิกถอนการอนุ ญาตตามสัญญานี้
ได้ทนั ที
ข้ อ 7 ถ้ า “ผู ้ใ ห้ สั ญ ญา” ผิ ด สั ญ ญาข้ อ 5 “ผู ้ ใ ห้ สั ญ ญา” จะต้ อ งชดใช้ เงิ น ให้ แ ก่
“ผูร้ ับสัญญา” ดังต่อไปนี้
7.1 ถ้า “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่กลับเข้าปฏิ บตั ิงานเลย “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องชดใช้คืน
เงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่ม และ / หรื อเงินอื่นใดทั้งสิ้ นที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้รับไปทั้งหมดจากทางราชการ
ในระหว่ า งที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ กอบรม หรื อ ปฏิ บ ั ติ ก ารวิ จ ัย ณ ต่ า งประเทศ นอกจากนี้
“ผูใ้ ห้สัญ ญา” จะต้องจ่ายเงิ นเป็ นเบี้ ยปรั บ ให้แก่ “ผูร้ ับสัญ ญา” อีกเป็ นจํานวน 2 (สอง) เท่าของเงิ นที่
“ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
7.2 ในกรณี ที่ “ผู ใ้ ห้ สั ญ ญา” กลับ เข้าปฏิ บ ัติงานบ้าง แต่ ไ ม่ ค รบกําหนดเวลา
ดังกล่าวในข้อ 5.2 “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินคืนและเบี้ยปรับดังกล่าว ในข้อ 7.1 โดยลดลงตามส่ วน
ของระยะเวลาที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” กลับเข้าปฏิบตั ิงาน

-3ข้ อ 8 เงิ นที่ จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องชําระให้แก่
“ผูร้ ั บ สั ญ ญา” จนครบถ้วน ภายในกําหนด 30 (สามสิ บ ) วัน นับ จากวัน ได้รับ แจ้งจาก “ผูร้ ับ สัญ ญา”
หาก “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่ชาํ ระภายในกําหนดดังกล่าว หรื อชําระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ
“ผูร้ ั บ สั ญ ญา” หรื อไม่ก็ ต าม “ผูใ้ ห้ สั ญ ญา” จะต้องชําระดอกเบี้ ย ในจํานวนเงิ นที่ ย งั มิ ได้ช ําระในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดดังกล่าว จนกว่าจะชําระครบถ้วนอีกด้วย
ข้ อ 9 ในกรณี ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบตั ิงานชดใช้หรื อปฏิบตั ิงานชดใช้
ไม่ ค รบกําหนดเวลาตามข้อ 5 เพราะถึ ง แก่ ค วามตายหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการเนื่ อ งจากเจ็บ ป่ วย
ทุพพลภาพ ตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ “ผูใ้ ห้สัญญา” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบตาม
ความในข้อ 7.1 หรื อ 7.2 แล้วแต่ก รณี แต่ท้ งั นี้ ถ้าในระหว่าง 3 (สาม) ปี นับแต่วนั ที่ “ผูร้ ั บ สัญญา”
กําหนดให้กลับเข้าปฏิ บตั ิงานหรื อวันที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้ออกจากราชการด้วยเหตุขา้ งต้น “ผูใ้ ห้สัญญา”
ไปทํางานอื่ น เช่ น งานรัฐวิสาหกิ จ บริ ษทั ห้างร้ านของเอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรื อองค์การ
ต่างประเทศ ฯลฯ “ผูใ้ ห้สัญญา” ยังต้องรับผิดชดใช้เงิ นและเบี้ยปรับตามข้อ 7.1 หรื อ 7.2 แล้วแต่กรณี
เว้นแต่ “ผูร้ ับสัญญา” จะพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั ควรให้ “ผูใ้ ห้สัญญา” พ้นผิด
ข้ อ 10 ในระหว่างที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อในระหว่างที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” กลับเข้าปฏิ บ ตั ิ งานตามข้อ 5 ถ้า “ผูใ้ ห้สั ญญา” ประพฤติ ผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก / หรื อ / ปลดออกจากราชการ “ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับ
ให้แก่ “ผูร้ ับสัญญา” เป็ นจํานวนเงินทั้งหมดหรื อลดลงตามส่ วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ 7
ข้ อ 11 ในกรณี ที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” มีพนั ธะต้องชําระเงินให้แก่ “ผูร้ ับสัญญา” ตามสัญญานี้
“ผูใ้ ห้ สั ญ ญา” ยอมให้ “ผูร้ ั บ สั ญ ญา” หัก เงิ น บําเหน็ จบํานาญ และ / หรื อ เงิ น อื่ น ใดที่ “ผู ใ้ ห้ สั ญ ญา”
จะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้”
ข้ อ 12 ในวันทําสัญญานี้ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้จดั ให้..............................................................
ทําสัญญาคํ้าประกันความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ของ “ผูใ้ ห้สัญญา” ด้วยแล้ว
ในกรณี ผู ้ค้ ํา ประกัน ถึ ง แก่ ก รรม หรื อ ถู ก ศาลมี ค ํา สั่ ง ให้ พิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์เด็ ด ขาดหรื อ มี
คํา พิ พ ากษาให้ ล้ม ละลาย หรื อ “ผู ้รั บ สั ญ ญา” เห็ น สมควรให้ “ผู ้ใ ห้ สั ญ ญา” เปลี่ ย นผู ้ค้ ํา ประกัน
“ผูใ้ ห้สัญญา” จะต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าํ ประกันรายใหม่มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 วัน นับแต่
วันที่ผคู ้ ้ าํ ประกันเดิ มถึ งแก่กรรม หรื อถู กศาลมีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย
หรื อวันที่ “ผูใ้ ห้สัญญา” ได้รับแจ้งจาก “ผูร้ ับสัญญา” ให้เปลี่ ยนผูค้ ้ าํ ประกัน แล้วแต่กรณี ถ้า “ผูใ้ ห้สัญญา”
ไม่จดั ให้มีผคู ้ ้ าํ ประกันรายใหม่มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว “ผูร้ ับสัญญา” มีสิทธิ
เพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้
ข้ อ 13 ประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าให้ถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของสัญญานี้

-4สั ญญานี้ ท าํ ขึ้น เป็ นสามฉบับ มี ข ้อความถู กต้องตรงกัน คู่ สั ญ ญาได้อ่านและเข้าใจโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาและผูร้ ับมอบอํานาจต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ.....................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(.....................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูร้ ับสัญญา
(......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(.......................................................................)
ข้าพเจ้า.........................................................คู ่สมรสของ.......................................................
ยินยอมให้............................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ ได้
ลงชื่อ.....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(......................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(........................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็ นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ.....................................................................ผูใ้ ห้สัญญา
(.......................................................................)

