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   ติดรูปถา่ย    

   ขนาด 1 นิ้ว

 

สัญญาเลขท่ี................................... 

สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้น  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ต าบลหันตรา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่.............เดือน...............................พ.ศ...................ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย……………………………………………………………… ต าแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งตอไปในสัญญานี้  เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝายหนึ่ ง กับ             
นาย / นาง / นางสาว..................................................................... เกิดเม่ือวันที่.........เดือน....................พ.ศ.............
อายุ......ปี รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย รับเงินเดือนในอัตรา
.......................บาท  ต าแหน่ง................................................สังกัด............................................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยูบานเลขท่ี
..............หมู่ที่.............ซอย.....................ถนน...............................ต าบล / แขวง.................................อ าเภอ / เขต
............................จังหวัด...........................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

            โดยที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คณาจารย์ลาหยุดราชการ                     
เพ่ือประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2562 

 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตให้ผูใหสัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ  มีก าหนด..........ปี
.........เดือน.........วนั นับตั้งแตวันที.่......เดือน...........................พ.ศ............จนถึงวันที.่......เดือน..................................
พ.ศ. ...................ที่................................... ....................................... ณ ประเทศ....................................................  
โดยมีวัตถุประสงค์ของการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางราชการ  ตามลักษณะงาน ............................ 
..................................................... ........................... . ตามแบบค าขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้                 
ทางวิชาการ เอกสารแนบท้ายสัญญา  และหากผู้รับสัญญาเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามโครงการ  ผู้รับสัญญา
ต้องมีผลงานที่มีคุณภาพทางวิชาการตามลักษณะงาน ตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณภาพผลงาน
ของคณาจารย์จากการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2563 แนบท้ายสัญญานี้ 

 ขอ 2 ในระหวางที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตให้ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ผูใหสัญญา 
จะรักษาวินัยของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามกฎหายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  และจะถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คณาจารย์
ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ท าสัญญาฉบับนี้และที่จะมีผลใช้บังคับขึ้นใหม่                        
ในวันข้างหน้าโดยเคร่งครัดอีกด้วย  โดยผู้ ให้สัญญาจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งดังกล่าวนั้น                 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

/ผู้ให้สัญญา... 
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 ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ
และจะตั้งใจเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้
ส าเร็จโดยเร็ว 

 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า   
ผู้ให้สัญญาไม่อาจลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ตามข้อ 1  หรือการลาหยุด
ราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้               
ผู้ให้สัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจ าเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได้ทันที และมีสิทธิระงับ             
ซึ่งเงินเดือนรวมทั้งเงินอ่ืนใดที่จ่ายให้ระหว่างลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ และผู้ให้สัญญาจะต้อง
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเป็นหนังสือต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือเสนอต่อคณบดีจนถึง
อธิการบดีทันท ี

 3.2 เข้าปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เห็นสมควรทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาทีล่าหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ 

 ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือไม่เสร็จการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ราชการ ภายในระยะเวลาตามข้อ 1 
หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันที เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ 

ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้คณาจารย์ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือมี   
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบก าหนดเวลาตามสัญญาเดิม 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 3.2 หรือข้อ 4 หรือ ผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติราชการ      
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินที่ได้รับไปทั้งหมดระหว่างการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
และต้องชดใช้เงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่มหาวิทยาลัยอีกเป็นจ านวนหนึ่งเท่าของจ านวนเงินที่ต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือ ข้อ 4  
เงินที่จะชดใช้คืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้า
ปฏิบัติราชการ  

ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติราชการตามข้อ 3.2 และข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้ เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญา
เป็นจ านวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 6   

/ในกรณี… 
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ 
เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความ  
ในข้อ 6 แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอ่ืนในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี  นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญา
จะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากราชการ หรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น  
ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 6 

ข้อ 7  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 6 ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วน
ภายในก าหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายใน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้   จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม           
ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือกลับเข้าปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดชดใช้เงิน
และเบี้ยปรับตามข้อ 6 

    ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้ผู ้รับ
สัญญาหักเงินบ าเหน็จบ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการ  เพ่ือชดใช้เงินที่                                              
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้  หากครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 แล้ว 
แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้สัญญาจะต้อง
รับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะถึงวันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงิน
ดังกล่าวชดใช้หนี้ 

ข้อ 10 ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้............................................................. ................................
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว 

ในกรณีผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษา        
ให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน 
รายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมถึงแก่ความตาย     
หรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา
ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได้  เว้นแต่ผู้รับสัญญา                
ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญา 
ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการโดยไม่มีผู้ค้ าประกันก็ได้ 

 
/สัญญา... 
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สัญญานี้ท าขึ้นเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจข้อความในสัญญานี้  
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนส าคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้ใหสัญญา 
(...........................................................) 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับสัญญา     

       (.......................................................) 

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

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

 

 
 ข้าพเจา................................................................คูสมรสของ............................................................... 
ยินยอมให้............................................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได ้
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม 
(..............................................................) 

 
ลงชื่อ..............................................................พยาน 

(..............................................................) 
 

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

 

    ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะที่ท าสัญญานี้  

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