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สัญญาอนุญาตใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ 

 

 
    

   ติดรูปถาย    

   ขนาด 1 นิ้ว

 

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

สัญญาฉบับนี้ ทํ าข้ึน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ  ตําบลหันตรา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี.............เดือน...............................พ.ศ...................ระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย……………………………………………………………… ตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซ่ึงต อไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ ง กับ             

นาย / นาง / นางสาว.....................................................................เกิดเม่ือวันท่ี.........เดือน....................พ.ศ.............

อายุ......ป รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย รับเงินเดือนในอัตรา

.......................บาท  ตําแหนง................................................สงักัด............................................................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยูบานเลขท่ี

..............หมูท่ี.............ซอย.....................ถนน...............................ตําบล / แขวง.................................อําเภอ / เขต

............................จังหวัด...........................................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 

            โดยท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือ

ประโยชนทางราชการ พ.ศ. 2562 

 คูสัญญาท้ังสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผู ใหสัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ  มีกําหนด..........ป

.........เดือน.........วัน นับตั้งแตวันท่ี.......เดือน......................พ.ศ............จนถึงวันท่ี.......เดือน..................................

พ.ศ. ............ท่ี...................................................................... ณ ประเทศ....................................................... 

 ขอ 2 ในระหวางท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ  ผูใหสัญญาจะ

รักษาวินัยของขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามกฎหายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด  และจะถือปฏิบัติตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทาง

ราชการ และรวมท้ังกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ท่ีมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีทําสัญญาฉบับ

นี้และท่ีจะมีผลใชบังคับข้ึนใหมในวันขางหนาโดยเครงครัดอีกดวย  โดยผูใหสัญญาจะถือวากฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

 ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ

และจะตั้งใจเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให

สําเร็จโดยเร็ว 

 ขอ 3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา   

ผูใหสัญญาไมอาจลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ตามขอ 1  หรือการลา

หยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการของผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูให 

/ผูรับสัญญา... 
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ผูรับสัญญาการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญา

กลับมาปฏิบัติงานในหนาท่ีราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับ             

ซ่ึงทุน  และหรือเงินเดือนรวมท้ังเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัต ิ 

ดังนี้ 

 3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ 

ผูใหสัญญาทันที 

 3.2 เขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผูรับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ

เห็นสมควรทันที เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ 

 3.3 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ หรือมีพันธะ

ผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น   

การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

 ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการท่ีผู ใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3            

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชท้ังสิ้น 

ขอ 4 เม่ือผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนราชการ ท้ังนี้ไมวาจะเสร็จหรือ

สําเร็จการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ ภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญา

จะตองกลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ตามท่ีผูรับสัญญาและสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของเห็นสมควรทันที 

เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาท่ีใชในการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ 

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ หรือมี

พันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอ่ืน และยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญา

นั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตามสัญญาเดิม 

ขอ 5 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือ ผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติราชการ      

ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินท่ีไดรับไปท้ังหมดคืนแกผูรับสัญญา ดังตอไปนี้ 

 5.1 กรณีผูใหสัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการดวยทุนประเภท 1 (ก) หรือทุน

ประเภท 1(ค)  ผูใหสัญญาจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางการให

คณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ คืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีก

จํานวนหนึ่งเทาของจํานวนท่ีไดรับไปท้ังหมดเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาอีกดวย 

 5.2 กรณีผูใหสัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ ดวยทุนประเภท 1 (ข) ผูใหสัญญา

จะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน

ทางราชการ คืนใหแกผูรับสัญญา  นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของเงินท่ีไดรับไปท้ังหมด

ใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาอีกดวย 

/สําหรับ... 
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 สําหรับสวนท่ีเปนเงินทุนท่ีไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือนตามจํานวนท่ีกระทรวงการคลัง

และสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดข้ึน โดยใชฐานอัตราคาใชจายท่ีสํานักงาน ก.พ. 

กําหนดเปนเกณฑ  

 5.3 กรณีผูใหสัญญาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ ดวยทุนประเภท 2 ผูใหสัญญา

จะตองชดใชเงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือในระหวางการใหคณาจารยลาหยุดราชการเพ่ือ

ประโยชนทางราชการ  คืนใหแก ผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของเงินท่ี

ไดรับท้ังหมดใหเปนเบี้ยปรับแกผูรับสัญญาอีกดวย 

 ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือ ขอ 4 

เงินท่ีจะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขา       

ปฏิบัติราชการ 

ขอ 6  เงินท่ีจะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจนครบถวน

ภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายใน

กําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้   จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม           

ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

ขอ 7 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด

ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความ

ในขอ 5 แลวแตกรณี 

ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหลาหยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการ หรือใน

ระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 และขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยาง

รายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา

เปนจํานวนเงินท้ังหมด หรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5   

ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบกําหนด

ระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพเปนคน

ไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 

แลวแตกรณี แตท้ังนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอ่ืนในระหวางระยะเวลา 2 (สอง) ป  นับแตวันท่ีผูใหสัญญาจะตองกลับ

เขาปฏิบัติราชการ หรือวันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากราชการ หรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคง

ตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 แลวแตกรณี 

ขอ 8 ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให      

ผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพ่ือชดใชเงินท่ี                                                                                                 

ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ท้ังนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามท่ีระบุไวในขอ 6  

                                                                                                                           /แลวแต... 
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แลวแตทางราชการยังมิไดสั่งจายเงินบําเหน็จ บํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา ผูใหสัญญา

จะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดท่ีเกิดข้ึนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันท่ีทางราชการเบิก

หักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้ 

ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสญัญาไดจัดให.................................................................................................

ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

ในกรณีผู คํ้าประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษา        

ใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน 

รายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมถึงแกความตาย     

หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันท่ีผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญา

ใหเปลี่ยนผูคํ้าประกันแลวแตกรณี  ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทน

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ ได  เวนแตผูรับสัญญา                

ตั้งคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติใหผูใหสัญญาลา

หยุดราชการเพ่ือประโยชนทางราชการโดยไมมีผูคํ้าประกันก็ได 

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสามฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้  

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงชื่อ............................................................ผูใหสัญญา 

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

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

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

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

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

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

  (........................................................)
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ขาพเจา..................................................................คูสมรสของ............................................................... 

ยินยอมให............................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผูใหความยินยอม 

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

 

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

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

 

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

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

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้  

 ลงชื่อ..............................................................ผูใหสัญญา 

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


