
 ติดอากรแสตมป  1 บาท  สัญญาอนุญาตให�คณาจารย�ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน�ทางราชการ          ติดรูปถ�าย       ขนาด 1 น้ิว สัญญาเลขท่ี................................... สัญญาฉบับนี้ ทํ าข้ึน ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ  ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ...................ระหว�างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย……………………………………………………………… ตําแหน�งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซ่ึงต �อไปในสัญญานี้  เรียกว�า “ผู7รับสัญญา” ฝ :ายหนึ่ ง กับ             นาย / นาง / นางสาว.....................................................................เกิดเม่ือวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ.............อายุ......ป< รับราชการเป=นข7าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย รับเงินเดือนในอัตรา.......................บาท  ตําแหน�ง................................................สังกัด............................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร? วิจัยและนวัตกรรม อยู�บ7านเลขท่ี..............หมู�ท่ี.............ซอย.....................ถนน...............................ตําบล / แขวง.................................อําเภอ / เขต............................จังหวัด...........................................ซ่ึงต�อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว�า “ผู7ให7สัญญา” อีกฝ:ายหนึ่ง             โดยท่ีผู7ให7สัญญาได7รับอนุมัติให7ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ  ตามข7อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว�าด7วยหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไขการให7คณาจารย?ลาหยุดราชการ                    เพ่ือประโยชน?ทางราชการ พ.ศ. 2562  คู�สัญญาท้ังสองฝ:ายได7ตกลงกันมีข7อความดังต�อไปนี้  ข7อ 1 ผู7รับสัญญาอนุญาตให7ผู 7ให7สัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ  มีกําหนด..........ป<.........เดือน.........วนั นับต้ังแต�วันท่ี.......เดือน...........................พ.ศ............จนถึงวันท่ี.......เดือน..................................พ.ศ. ...................ท่ี.......................................................................... ณ ประเทศ.................................................... โดยมีวัตถุประสงค?ของการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู7ทางราชการ  ตามลักษณะงาน............................ ................................................................................. ตามแบบคําขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู7                 ทางวิชาการ เอกสารแนบท7ายสัญญา  และหากผู7รับสัญญาเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามโครงการ  ผู7รับสัญญาต7องมีผลงานท่ีมีคุณภาพทางวิชาการตามลักษณะงาน ตามข7อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณภาพผลงานของคณาจารย?จากการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู7ทางวิชาการ พ.ศ. 2563 แนบท7ายสัญญานี้  ข7อ 2 ในระหว�างท่ีผู 7ให7สัญญาได7รับอนุญาตให7ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ  ผู 7ให7สัญญา จะรักษาวินัยของข7าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามกฎหายท่ีเก่ียวข7องโดยเคร�งครัด  และจะถือปฏิบัติตามข7อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว�าด7วยหลักเกณฑ? วิธีการ และเง่ือนไขการให7คณาจารย?ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ พ.ศ. 2562 และท่ีแก7ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ข7อบังคับ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข7อง ท้ังนี้ ท่ีมีผลใช7บังคับอยู�ในวันท่ีทําสัญญาฉบับนี้และท่ีจะมีผลใช7บังคับข้ึนใหม�                        ในวันข7างหน7าโดยเคร�งครัดอีกด7วย  โดยผู7ให7สัญญาจะถือว�ากฎหมาย ระเบียบ ข7อบังคับ และคําสั่งดังกล�าวนั้น                 เป=นส�วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ /ผู7ให7สัญญา... 



- 2 -   ผู7ให7สัญญาจะต7องไม�ประพฤติตนในทางเป=นปฏิปLกษ?ต�อการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการและจะต้ังใจเพ่ิมพูนความรู7ทางวิชาการ  หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนด7วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให7สําเร็จโดยเร็ว  ข7อ 3 ในกรณีท่ีผู 7ให7สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล�าวในข7อ 2 หรือในกรณีท่ีผู7รับสัญญาพิจารณาเห็นว�า   ผู7ให7สัญญาไม�อาจลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการได7ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ตามข7อ 1  หรือการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการของผู7ให7สัญญาต7องยุติลงด7วยประการใดๆ หรือผู7รับสัญญาไม�อนุญาตให7               ผู7ให7สัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการไม�ว�ากรณีใดๆ หรือมีความจําเป=นต7องเรียกผู7ให7สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน7าท่ีราชการ ผู7รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได7ทันที และมีสิทธิระงับ             ซ่ึงเงินเดือนรวมท้ังเงินอ่ืนใดท่ีจ�ายให7ระหว�างลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ และผู7ให7สัญญาจะต7องปฏิบัติ  ดังนี้  3.1 รายงานตัวกลับเข7าปฏิบัติราชการเป=นหนังสือต�อหัวหน7าสาขาวิชา เพ่ือเสนอต�อคณบดีจนถึงอธิการบดีทันที  3.2 เข7าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร? วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผู7รับสัญญาและส�วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข7องเห็นสมควรทันที เป นระยะเวลาเท"ากับระยะเวลาท่ีลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน�ทางราชการ  ข7อ 4 เม่ือผู7ให7สัญญาเสร็จหรือไม�เสร็จการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ราชการ ภายในระยะเวลาตามข7อ 1 หรือไม� ผู7ให7สัญญาจะต7องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร? วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผู7รับสัญญาและส�วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข7องเห็นสมควรทันที เป นระยะเวลาเท"ากับระยะเวลาท่ีลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน�ทางราชการ ข7อ 5 ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญาเคยได7รับอนุญาตให7คณาจารย?ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ หรือมี   พันธะผูกพันท่ีจะต7องปฏิบัติราชการชดใช7ตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใช7ไม�ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใช7ตามสัญญานี้ให7เริ่มนับต้ังแต�วันท่ีปฏิบัติราชการชดใช7ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม ข7อ 6 ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญาผิดสัญญาในข7อ 3.2 หรือข7อ 4 หรือ ผู7ให7สัญญาไม�กลับมาปฏิบัติราชการ      ไม�ว�าด7วยเหตุใด ผู7ให7สัญญาจะต7องชดใช7เงินท่ีได7รับไปท้ังหมดระหว�างการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ และต7องชดใช7เงินเป=นเบ้ียปรับให7แก�มหาวิทยาลัยอีกเป=นจํานวนหนึ่งเท�าของจํานวนเงินท่ีต7องชดใช7คืนดังกล�าว ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญากลับเข7าปฏิบัติราชการบ7างแต�ไม�ครบระยะเวลาดังกล�าวในข7อ 3.2 หรือ ข7อ 4  เงินที่จะชดใช7คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข7างต7นจะลดลงตามส�วนของระยะเวลาที่ผู7ให7สัญญากลับเข7าปฏิบัติราชการ  ในระหว�างระยะเวลาท่ีผู7ให7สัญญาได7รับอนุญาตให7ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการ หรือในระหว�างระยะเวลาท่ีผู7ให7สัญญากลับเข7าปฏิบัติราชการตามข7อ 3.2 และข7อ 4 ถ7าผู7ให7สัญญาประพฤติผิดวินัยอย�างร7ายแรงจนถูกลงโทษไล�ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู7ให7สัญญาจะต7องชดใช7เงินและเบ้ียปรับให7แก�ผู7รับสัญญาเป=นจํานวนเงินท้ังหมด หรือลดลงตามส�วนเช�นเดียวกับข7อ 6   /ในกรณี…  



- 3 -  ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญาไม�สามารถกลับเข7าปฏิบัติราชการหรือกลับเข7าปฏิบัติราชการไม�ครบกําหนดระยะเวลาตามข7อ 3.2 หรือข7อ 4 เพราะถูกสั่งให7ออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป:วย ทุพพลภาพ เป=นคนไร7ความสามารถ เป=นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟLOนเฟPอนไม�สมประกอบ ผู7ให7สัญญาไม�ต7องรับผิดตามความ ในข7อ 6 แล7วแต�กรณี แต�ท้ังนี้ถ7าผู7ให7สัญญาไปทํางานอ่ืนในระหว�างระยะเวลา 2 (สอง) ป<  นับแต�วันท่ีผู7ให7สัญญาจะต7องกลับเข7าปฏิบัติราชการ หรือวันท่ีผู7ให7สัญญาได7ออกจากราชการ หรือลาออกด7วยเหตุดังกล�าวข7างต7น  ผู7ให7สัญญายังคงต7องรับผิดชดใช7เงินและเบ้ียปรับตามข7อ 6 ข7อ 7  เงินท่ีจะชดใช7คืนและเงินเบ้ียปรับตามข7อ 6 ผู7ให7สัญญาจะต7องชําระให7แก�ผู7รับสัญญาจนครบถ7วนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต�วันท่ีได7รับแจ7งจากผู7รับสัญญา หากผู7ให7สัญญาไม�ชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าวหรือชําระไม�ครบถ7วน ท้ังนี้   จะโดยความยินยอมของผู7รับสัญญาหรือไม�ก็ตาม           ผู7ให7สัญญาจะต7องชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตราร7อยละ 7.5 ต�อป< ของจํานวนเงินท่ียังมิได7ชําระนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวจนกว�าจะชําระครบถ7วน ข7อ 8 ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญาไม�สามารถกลับเข7าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข7าปฏิบัติราชการไม�ครบกําหนดระยะเวลาตามข7อ 3.2 หรือข7อ 4 เพราะถึงแก�ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู7ให7สัญญาไม�ต7องรับผิดชดใช7เงินและเบ้ียปรับตามข7อ 6     ข7อ 9 ในกรณีท่ีผู7ให7สัญญามีพันธะต7องชําระเงินให7แก�ผู7รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู7ให7สัญญายอมให7ผู 7รับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผู7ให7สัญญาจะพึงได7รับจากทางราชการ  เพ่ือชดใช7เงินที่                                             ผู7ให7สัญญาต7องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได7 ท้ังนี้  หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามท่ีระบุไว7ในข7อ 7 แล7ว แต�ทางราชการยังมิได7สั่งจ�ายเงินบําเหน็จ บํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล�าวให7แก�ผู7ให7สัญญา ผู7ให7สัญญาจะต7องรับผิดชดใช7ในส�วนของดอกเบ้ียผิดนัดท่ีเกิดข้ึนในอัตราร7อยละ 7.5 ต�อป< จนกว�าจะถึงวันท่ีทางราชการเบิกหักส�งเงินดังกล�าวชดใช7หนี้ ข7อ 10 ในวันทําสัญญานี้ ผู7ให7สัญญาได7จัดให7.............................................................................................ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู7ให7สัญญาด7วยแล7ว ในกรณีผู7 คํ้าประกันถึงแก�ความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งให7พิทักษ?ทรัพย?เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษา        ให7ล7มละลาย หรือผู7รับสัญญาเห็นสมควรให7ผู7ให7สัญญาเปลี่ยนผู7คํ้าประกัน ผู7ให7สัญญาจะต7องจัดให7มีผู7คํ้าประกัน รายใหม�มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต�วันท่ีผู7คํ้าประกันเดิมถึงแก�ความตาย     หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษ?ทรัพย?เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให7ล7มละลาย หรือวันท่ีผู7ให7สัญญาได7รับแจ7งจากผู7รับสัญญาให7เปลี่ยนผู7คํ้าประกันแล7วแต�กรณี  ถ7าผู7ให7สัญญาไม�สามารถจัดให7มีผู7คํ้าประกันรายใหม�มาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ผู7รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได7  เว7นแต�ผู7รับสัญญา               ต้ังคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแล7วเห็นว�าผู7ให7สัญญาเป=นผู7มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให7ผู7ให7สัญญา ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน?ทางราชการโดยไม�มีผู7คํ้าประกันก็ได7  /สัญญา...   



- 4 -  สัญญานี้ทําข้ึนเป=นสามฉบับ มีข7อความถูกต7องตรงกัน คู�สัญญาได7อ�านและเข7าใจข7อความในสัญญานี้  โดยละเอียดตลอดแล7ว จึงได7ลงลายมือชื่อไว7เป=นสําคัญต�อหน7าพยาน และคู�สัญญาต�างยึดถือไว7ฝ:ายละฉบับ  ลงชื่อ............................................................ผู7ให7สัญญา (...........................................................) ลงชื่อ..............................................................ผู7รับสัญญา            (.......................................................) ลงชื่อ..............................................................พยาน     (..........................................................) ลงชื่อ..............................................................พยาน     (........................................................)    ข7าพเจ7า................................................................คู�สมรสของ............................................................... ยินยอมให7............................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได7   ลงชื่อ..............................................................ผู7ให7ความยินยอม (..............................................................)  ลงชื่อ..............................................................พยาน (..............................................................)  ลงชื่อ..............................................................พยาน (..............................................................)      ข7าพเจ7าขอรับรองว�าไม�มีคู�สมรส (เป=นโสด / คู�สมรสตาย / หย�า) ในขณะท่ีทําสัญญานี้   ลงชื่อ..............................................................ผู7ให7สัญญา        (..............................................................)    


