PBRU_HR02_3
ติดรูปถาย
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อากรแสตมป
1 บาท

สัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ
สัญญาเลขที่......................................
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย........................................................................................................
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว....................................................
ชื่อ–สกุล...........................................................เกิดเมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ......... อายุ......ป
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อัตราคาจางเดือนละ......................บาท ตําแหนง....................................
สังกัดหนวยงาน.................................................อยูบานเลขที่.....................ซอย.............................................
ถนน.......................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด..........................................ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง
โดยผู ที่ให สัญญาเปน ผูได รับอนุญาตจากผูรับ สัญญาให ไปศึกษาต อภายในประเทศ อาศัยตาม
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ขอ 20
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติระดับ....................
สาขาวิชา..................................................ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................มีกําหนด........ป
นับตั้งแตวันที่........เดือน.................................พ.ศ. ......... จนถึงวันที่........เดือน.................................พ.ศ. .........
ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ ผูใหสัญญาจะตอง
รักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ หรือคําสั่งของทางราชการของผูรับ
สัญญา และของสถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2551
และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอภายในประเทศ และ
เกี่ยวกับการจายคาจางระหวางลาไปศึกษา ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับ
ตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑ และคําสั่งดังกลาวนั้นเปน
สวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษาและจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนดวย
ความวิริยะอุตสาหะเพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูใหสัญญามีกิจธุระจําเปนหรือเจ็บปวยหรือมีกรณีอื่นใดที่ผูใหสัญญาไมอาจไปศึกษา
ตามปกติได ผูใหสัญญาจะตองยื่นใบลาตอสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกวา 15 (สิบหา) วัน ผูใหสัญญา
จะตองยื่นใบลาตอผูรับสัญญาตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2551 วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยดวย
ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบ
จากผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและ
ตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญาหรือทางราชการกําหนด
ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวาผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของผูใหสัญญาตองยุติลง
ดวยประการใดๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใดๆ หรือมีความจําเปนตองเรียก
ผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิ
ระงับซึ่งทุนหรือคาจาง รวมทั้งเงินที่จายชวยเหลือหรือเงินเพิ่มอื่นใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาขั้นตนของผูให
สัญญาทันที
3.2 เขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทันที เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอเพิ่มเติมและยังปฏิบัติงานไมครบ
ระยะเวลาตามสั ญญา ผู ใ ห สั ญ ญาจะต อ งปฏิ บัติ ง านโดยนั บ ระยะเวลาที่ ยั ง ขาดอยู ต ามสั ญญาเดิ ม ตอ กั บ
ระยะเวลาที่ตองปฏิบัติงานตามสัญญานี้ดวย
ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1, 3.2 และ 3.3 ผูให
สัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น
ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตาม ข อ 1 หรื อไม ผู ให สั ญ ญาจะตอ งกลับ มาปฏิ บัติง านในมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รีทัน ที
เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติงาน
ไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชคาจาง เงินทุนที่ไดรับ ระหวางศึกษาและเงิ นชวยเหลือใดๆ ที่ทาง

ราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงินเปนเบี้ย
ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว
ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4
หรือผูรับสัญญามีคําสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง เนื่องจากไมผานการประเมินการปฏิบัติงาน เงินที่จะชดใช
คืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงาน
ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา
จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา
ไม ชําระภายในกํ าหนดระยะเวลาดังกลา วหรือชําระไมครบถว น ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผูรับ สัญ ญา
หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงานหรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุ หรือในกรณีที่ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออก
จากงานหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดชอบตามความในขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 แลวแตกรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอภายในประเทศ หรือในระหวาง
ระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก
ลงโทษไลออก หรือเลิกจาง ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด
หรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรั บสัญญาและคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
พิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิด
ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมใหผูรับ
สัญญาหักเงินที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได
ขอ 9 ในวันทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจัดให..................................................................................
ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว
ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษา
ให ลมละลาย หรือผู รับ สัญ ญาเห็ นสมควรใหผูใหสัญ ญาเปลี่ย นผูค้ําประกัน ผูใหสัญ ญาจะตองจัดใหมีผูค้ํา
ประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแก
ความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับ
แจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมา
ทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได

เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะ
อนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได
หนั ง สื อสั ญ ญานี้ทํ า ขึ้ น ไว 3 (สาม) ฉบั บ มี ข อความถู ก ต อ งตรงกั น ผู ใ ห สั ญ ญาได อ า นเข า ใจ
ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูใหสัญญายึดถือ
ไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และผูค้ําประกันยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูใหสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผูรับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)
ขาพเจา...........................................................คูสมรสของ............................................................
ยินยอมให..............................................................................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได
ลงชื่อ.........................................................ผูใหความยินยอม
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ................................................ผูใหสัญญา
(................................................)

สัญญาค้ําประกัน
ทําที่....................................................
วันที่.............................................................................
ตามที่.............................................................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูใหสัญญา” ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไป
...........................................................................ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน..................................................ตาม
สัญญาเลขที่...............ลงวันที่...............................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต” นั้น
ขาพเจา...........................................................ผูค้ําประกัน............................................................
อายุ.........ป อาชีพ..........................................................ตําแหนง.................................................................
สังกัด..................................................................อยูบานเลขที่.............................ซอย....................................
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด...........................................คูสมรสชื่อ................................................................................เกี่ยวพันกับ
ผูใ หสญ
ั ญาโดยเปน............................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทํา
สัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใดดวย
ประการใดๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแก
ผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอดวยทุน
หรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอนั้น ผูรับสัญญา
จะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไป
อีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษาตอ หรือฝกอบรมตอดังกลาวดวย
ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก
ผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการ
ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลงมิไดถือเอาการผอนเวลาหรือ
ผานจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันและจะรับผิดชอบ
ในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน

ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต
สัญญานี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และผูใหสัญญายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญา
ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และผูค้ําประกันยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูค้ําประกัน
(...............................................)
ลงชื่อ.........................................................คูสมรสใหความยินยอม
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ................................................ผูค้ําประกัน
(................................................)

