
สัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ
ภาคปกติ ระดับ......................

         
สัญญาเลขที่…………...……………….

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัด
เพชรบูรณ เมื่อวันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................... ระหวาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
โดย..........................................................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี/อธิการบดี ซึ่งตอไปนี้ใน
สัญญาเรียกวา “ผูรับสัญญา” ฝายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...................................ชื่อสกุล...................................
เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ................. อายุ...............ป.............เดือน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง......................................................................สังกัด.......................................................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก...................................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อยูบานเลขที่.........................หมู.................ซอย...........................................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ..............................................จังหวัด...............................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ผูใหสัญญา”  อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ  1   “ผูรับสัญญา”  อนุญาตให  “ผูใหสัญญา”  ไปศึกษาตอ ภาคปกติ ระดับ.......................................

สาขาวิชา...............................................................................คณะ..............................................................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน................................................................................ประเทศ.....................................................  
มีกําหนด..............ป นับแตวันที่..........เดือน...................พ.ศ.............จนถึงวันที่..........เดือน.................พ.ศ...............

ขอ  2  ในระหวางวันที่  “ผูใหสัญญา”  ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอนี้  “ผูใหสัญญา”  จะตองรักษาวินัย
และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งของทางราชการหรือของผูรับสัญญาที่เกี่ยวของ  
และของสถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษา ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑวิธีการลา  
และการไดรับคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวในวันทํา
สัญญานี้และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่ง
ดังกลาวนั้น  เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้  

“ผูใหสัญญา” จะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา  และจะตั้งใจศึกษาดวยความวิริยะ 
อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษาโดยเร็ว โดยจะตองไมหลีกเลี่ยงละเลย  ทอดทิ้ง  พัก  ยุติ  เลิก  หรือลาออกจาก
สถานศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ทั้งจะตองรายงานผลการศึกษาให “ผูรับสัญญา” ทราบโดยเร็วทุกสิ้นภาค
การศึกษา
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ถา “ผูใหสัญญา” เขาปฏิบัติงานกอนสําเร็จการศึกษาดวยเหตุผลใดก็ตาม จะตองรายงานความกาวหนา
ของการศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษาที่เรียนตอ  “ผูรับสัญญา”  ทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาตามความในสามวรรคกอนไมวาวรรคใดวรรคหนึ่ง “ผูรับ
สัญญา” จะพิจารณายุติการอนุญาตศึกษานี้ไดทันที

ขอ  3   ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ  2  หรือในกรณีผูรับสัญญาพิจารณา
เห็นวา  “ผูใหสัญญา” ไมอาจสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 หรือการศึกษาของ “ผูให
สัญญา”  ตองยุติลงดวยประการใดๆ หรือ “ผูรับสัญญา” ไมอนุญาตให “ผูใหสัญญา” ศึกษาตอไมวากรณีใดๆ ก็
ตาม  “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที  และ “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติดังนี้

(1)   รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานเปนหนังสือตอ  “ผูรับสัญญา”  หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนของ  
“ผูใหสัญญา”  ทันที

(2) เขาปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดตอไป ในมหาวิทยาลัย  
เปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) เทาของระยะเวลาที่ไปศึกษา

(3)   ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” เคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอตามสัญญา……..…....……………..…...
เลขที่สัญญา...........................ลงวันที่…………….……….…..…………ซึ่ง  “ผูใหสัญญา” จะตองปฏิบัติงานชดใช  โดยให
รวมระยะเวลาดังกลาวตอเนื่องเขากับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้ดวย

ขอ  4  เมื่อ “ผูใหสัญญา” เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาตามขอ  1  หรือไม  “ผูใหสัญญา” จะตองกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณในทันที
เปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของระยะเวลาที่ไปศึกษา

ขอ  5  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ผิดสัญญาในขอ 3(2)  หรือขอ 4  หรือ “ผูใหสัญญา” ไมกลับมา
ปฏิบัติงานไมวาดวยเหตุใด  “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชเงินคาจางที่ไดรับระหวางไปศึกษาเปนจํานวนสองเทา ที่
ทาง “ผูรับสัญญา” จายให “ผูใหสัญญา” ในระหวางศึกษาตอ

ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติงานบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3(2)  หรือขอ 4  เงินที่
จะชดใชคืนตามวรรคหนึ่งจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่  “ผูใหสัญญา” กลับเขาปฏิบัติงานชดใชบางแลว

ขอ  6  เงินที่  “ผูใหสัญญา” จะตองชดใชตามสัญญานี้  จะตองชําระใหแก “ผูรับสัญญา” จนครบถวน  
ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก “ผูรับสัญญา” หาก “ผูใหสัญญา”  ไมชําระ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบ“ผูใหสัญญา” ยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  15 (สิบหา) 
ตอป  ของจํานวนเงินที่ยังไมไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน

ขอ  7  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” ไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงานหรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุงาน  หรือในกรณีที่ “ผูใหสัญญา”ถูกสั่งให
ออกหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  “ผูใหสัญญา” ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  
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ในระหวางระยะเวลาที่“ผูใหสัญญา”ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอหรือในระหวางระยะเวลาที่“ผูใหสัญญา” 
กลับเขาปฏิบัติงานตามขอ 3 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออก  ปลดออก  
หรือถูกสั่งใหออก “ผูใหสัญญา” ตองชดใชเงินใหแก “ผูรับสัญญา” เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวน
เชนเดียวกับสัญญาขอ  5

ขอ  8  ในกรณีที่ “ผูใหสัญญา” มีพันธะตองชําระเงินใหแก “ผูรับสัญญา” ตามสัญญานี้  “ผูใหสัญญา”  
ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ  และ/หรือเงินอื่นใดที่ “ผูใหสัญญา” จะพึงไดรับจากทางมหาวิทยาลัย
เพื่อชดใชเงินที่ “ผูใหสัญญา” ตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได

ขอ 9   ในวันทําสัญญาฉบับนี้ “ผูใหสัญญา” ไดจัดให.................................................................................
ซึ่งเกี่ยวของกับขาพเจาโดยเปน..........................................................................ทําสัญญาค้ําประกันความรับผิดและ
การปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผูใหสัญญา”  ดวยแลว

ในกรณี “ผูค้ําประกัน” ถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให
ลมละลาย  หรือ  “ผูรับสัญญา” เห็นสมควรให  “ผูใหสัญญา”  เปลี่ยนผูค้ําประกัน  “ผูใหสัญญา”  จะตองจัดให 
“ผูค้ําประกัน” รายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน  ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแตวันที่ “ผูค้ําประกัน”
เดิมถึงแกกรรมหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันที่ “ผูใหสัญญา”  
ไดรับแจงจาก  “ผูรับสัญญา” ใหเปลี่ยน “ผูค้ําประกัน” แลวแตกรณี ถา “ผูใหสัญญา”  ไมจัดใหมี “ผูค้ําประกัน”
รายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  “ผูรับสัญญา”  มีสิทธิเลิกสัญญานี้ไดทันที

สัญญานี้ทําขึ้นเปน  2 (สอง) ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  “ผูใหสัญญา” ไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ “ผูใหสัญญา” ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) 
ฉบับ “ผูรับสัญญา” ยึดถือไว  1 (หนึ่ง) ฉบับ

(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) ในขณะที่ทําสัญญานี้

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

“ผูใหสัญญา” ตองแนบเอกสารดังตอไปนี้
1. รูปถายจํานวน  3  ใบ (ถายไมเกิน 6 เดือน)
2. อากรแสตมปตามอัตราที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของ “ผูใหสัญญา” และ “ผูค้ําประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวนอยางละ  2  ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบานของ “ผูใหสัญญา” และ “ผูค้ําประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวนอยางละ  2  ฉบับ
5. สําเนาใบสําคัญการสมรสของ “ผูใหสัญญา” และ “ผูค้ําประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวนอยางละ  2  ฉบับ (ถามี)
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรสของ “ผูใหสัญญา” และ “ผูค้ําประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวนอยางละ  2  ฉบับ (ถามี)
7. สําเนาหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาซึ่งลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองของ “ผูใหสัญญา”

“ผูค้ําประกัน” ตองเปนบุคคลดังตอไปนี้
1. เปนบิดามารดา หรือมารดาของ “ผูใหสัญญา” ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพ่ีหรือนองรวมบิดามารดาของ “ผูใหสัญญา” เปน “ผูค้ําประกัน”  ทั้งนี้   “ผูค้ําประกัน”

ไมตองแสดงหลักทรัพยประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน  หรือ
2. ใหขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไปหรือเทียบเทาเปนผูค้ําประกันก็ได







สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ

ภาคปกติ ระดับ......................

สัญญาเลขที่…………...……………….


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่................เดือน...............................พ.ศ. ................... ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดย..........................................................................................รักษาราชการแทนอธิการบดี/อธิการบดี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว...................................ชื่อสกุล...................................

เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ................. อายุ...............ปี.............เดือน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง......................................................................สังกัด.......................................................................................

คณะ/สถาบัน/สำนัก...................................................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่.................ซอย...........................................ถนน.......................................................

ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ..............................................จังหวัด...............................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้สัญญา”  อีกฝ่ายหนึ่ง


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ  1   “ผู้รับสัญญา”  อนุญาตให้  “ผู้ให้สัญญา”  ไปศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับ.......................................สาขาวิชา...............................................................................คณะ..............................................................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน................................................................................ประเทศ.....................................................  มีกำหนด..............ปี นับแต่วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............จนถึงวันที่..........เดือน.................พ.ศ...............


ข้อ  2  ในระหว่างวันที่  “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อนี้  “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของทางราชการหรือของผู้รับสัญญาที่เกี่ยวข้อง  และของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการลา  และการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทำสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งดังกล่าวนั้น  เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 

“ผู้ให้สัญญา” จะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา  และจะตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว โดยจะต้องไม่หลีกเลี่ยงละเลย  ทอดทิ้ง  พัก  ยุติ  เลิก  หรือลาออกจากสถานศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ “ผู้รับสัญญา” ทราบโดยเร็วทุกสิ้นภาคการศึกษา
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ถ้า “ผู้ให้สัญญา” เข้าปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษาด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษาที่เรียนต่อ  “ผู้รับสัญญา”  ทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดสัญญาตามความในสามวรรคก่อนไม่ว่าวรรคใดวรรคหนึ่ง “ผู้รับสัญญา” จะพิจารณายุติการอนุญาตศึกษานี้ได้ทันที


ข้อ  3   ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ  2  หรือในกรณีผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า  “ผู้ให้สัญญา” ไม่อาจสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษาของ “ผู้ให้สัญญา”  ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือ “ผู้รับสัญญา” ไม่อนุญาตให้ “ผู้ให้สัญญา” ศึกษาต่อไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้ทันที  และ “ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติดังนี้

(1)   รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อ  “ผู้รับสัญญา”  หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ  

“ผู้ให้สัญญา”  ทันที



(2) เข้าปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป ในมหาวิทยาลัย  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

(3)   ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อตามสัญญา……..…....……………..…...


เลขที่สัญญา...........................ลงวันที่…………….……….…..…………ซึ่ง  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องปฏิบัติงานชดใช้  โดยให้รวมระยะเวลาดังกล่าวต่อเนื่องเข้ากับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ด้วย


ข้อ  4  เมื่อ “ผู้ให้สัญญา” เสร็จหรือสำเร็จการศึกษา  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเสร็จหรือสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามข้อ  1  หรือไม่  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในทันทีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา


ข้อ  5  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ผิดสัญญาในข้อ 3(2)  หรือข้อ 4  หรือ “ผู้ให้สัญญา” ไม่กลับมาปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้เงินค่าจ้างที่ได้รับระหว่างไปศึกษาเป็นจำนวนสองเท่า ที่ทาง “ผู้รับสัญญา” จ่ายให้ “ผู้ให้สัญญา” ในระหว่างศึกษาต่อ


ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3(2)  หรือข้อ 4  เงินที่จะชดใช้คืนตามวรรคหนึ่งจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่  “ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้บ้างแล้ว


ข้อ  6  เงินที่  “ผู้ให้สัญญา” จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้  จะต้องชำระให้แก่ “ผู้รับสัญญา” จนครบถ้วน  ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก “ผู้รับสัญญา” หาก “ผู้ให้สัญญา”  ไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบ“ผู้ให้สัญญา” ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  15 (สิบห้า) ต่อปี  ของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระครบถ้วน


ข้อ  7  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุงาน  หรือในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา”ถูกสั่งให้ออกหรือลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  “ผู้ให้สัญญา” ไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  

-3-

ในระหว่างระยะเวลาที่“ผู้ให้สัญญา”ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อหรือในระหว่างระยะเวลาที่“ผู้ให้สัญญา” กลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือถูกสั่งให้ออก “ผู้ให้สัญญา” ต้องชดใช้เงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับสัญญาข้อ  5

ข้อ  8  ในกรณีที่ “ผู้ให้สัญญา” มีพันธะต้องชำระเงินให้แก่ “ผู้รับสัญญา” ตามสัญญานี้  “ผู้ให้สัญญา”  ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบำเหน็จบำนาญ  และ/หรือเงินอื่นใดที่ “ผู้ให้สัญญา” จะพึงได้รับจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อชดใช้เงินที่ “ผู้ให้สัญญา” ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้

ข้อ  9   ในวันทำสัญญาฉบับนี้ “ผู้ให้สัญญา” ได้จัดให้.................................................................................


ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น..........................................................................ทำสัญญาค้ำประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของ  “ผู้ให้สัญญา”  ด้วยแล้ว


ในกรณี “ผู้ค้ำประกัน” ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย  หรือ  “ผู้รับสัญญา” เห็นสมควรให้  “ผู้ให้สัญญา”  เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน  “ผู้ให้สัญญา”  จะต้องจัดให้ “ผู้ค้ำประกัน” รายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทน  ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่วันที่ “ผู้ค้ำประกัน”เดิมถึงแก่กรรมหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ “ผู้ให้สัญญา”  ได้รับแจ้งจาก  “ผู้รับสัญญา” ให้เปลี่ยน “ผู้ค้ำประกัน” แล้วแต่กรณี ถ้า “ผู้ให้สัญญา”  ไม่จัดให้มี “ผู้ค้ำประกัน”รายใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันแทนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  “ผู้รับสัญญา”  มีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ทันที

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น  2 (สอง) ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  “ผู้ให้สัญญา” ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ “ผู้ให้สัญญา” ยึดถือไว้ 1 (หนึ่ง) ฉบับ “ผู้รับสัญญา” ยึดถือไว้  1 (หนึ่ง) ฉบับ







(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ให้สัญญา







         (……………………………………….)







            (ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับสัญญา







                  (……………………………………….)






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







         (……………………………………….)

  (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน







         (………………….……………….…..)
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ข้าพเจ้า……………………………………คู่สมรสของ................................................................................

ยินยอมให้………………………………………………………..ทำสัญญาฉบับนี้ได้

          
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ให้ความยินยอม






                   (……………………………………….)

  (ลงชื่อ)……………………………………….พยาน






                   (……………………………………….)


           




(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน





         
                    (……………………………………….)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย /หย่า) ในขณะที่ทำสัญญานี้

(ลงชื่อ)………………………………….…….ผู้ให้สัญญา                                  

         (……………………………………….)

“ผู้ให้สัญญา” ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายจำนวน  3  ใบ  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. อากรแสตมป์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของ “ผู้ให้สัญญา” และ “ผู้ค้ำประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้ให้สัญญา” และ “ผู้ค้ำประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ

5. สำเนาใบสำคัญการสมรสของ “ผู้ให้สัญญา” และ “ผู้ค้ำประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ (ถ้ามี)

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของ “ผู้ให้สัญญา” และ “ผู้ค้ำประกัน” ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวนอย่างละ  2  ฉบับ (ถ้ามี)

7. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของ “ผู้ให้สัญญา”

“ผู้ค้ำประกัน” ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

1. เป็นบิดามารดา หรือมารดาของ “ผู้ให้สัญญา” ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาของ “ผู้ให้สัญญา” เป็น “ผู้ค้ำประกัน”  ทั้งนี้   “ผู้ค้ำประกัน”ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน  หรือ

2. ให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าเป็นผู้ค้ำประกันก็ได้
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