
สัญญาเลขท่ี…......................... 

 

สัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือปฏิบัติงานวิจัย 
 

 ทําท่ี…………………………………………. 

 วันท่ี........... เดือน................................ พ.ศ. ....................... 

 

 ขาพเจา ชือ่................................................... ชือ่สกุล.................................................................................. 

เกิดเม่ือวันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .............. อายุ..............ป ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    

อัตราเงินเดือนๆ ละ................................. บาท ตําแหนง................................................................................................. 

สังกัดภาควิชา............................................................ คณะ............................................................. มหาวิทยาลัยมหิดล         

อยูบานเลขท่ี.................................... ซอย............................................ ถนน.................................................................... 

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

รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพท................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน..........................................

คูสมรสชื่อ.................................................................................... ไดรับอนุมัติใหไป........................................................ 

ณ (สถาบัน)................................................................................................. ประเทศ...................................................... 

ดวยทุน......................................................................................................................... ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552    จึงขอใหสัญญาไวแกมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย……………………………………………….…………………………………… ตําแหนง....................................................................

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา”  ดังมีขอความตอไปนี้ 
 

 ขอ 1  ในระหวางเวลาท่ีขาพเจาไดรับอนุมัติใหไปศึกษา  ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย  ขาพเจาจะรักษา 

วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด  และจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและวิธี 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2552   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  รวมท้ังคําสั่ง ประกาศ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเก่ียวของกับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ท้ังท่ีใชอยูในวันทําสัญญานี้และท่ีจะประกาศใชข้ึนใหม  และใหถือวาคําสั่ง ประกาศ และขอบังคับ

ดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย 
 

  เพ่ือใหการศึกษา ฝกอบรมหรือการปฏิบัติงานวิจัยสําเร็จไปโดยเร็ว  ขาพเจาจะไมประพฤติตัวในทางเปน

ปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรมหรือการปฏิบัติงานวิจัย 
 

  ในกรณีท่ีผูรับสัญญาอนุญาตใหขาพเจาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย  หลังจาก

ครบกําหนดการอนุญาตขางตนแลว ขาพเจาตกลงท่ีจะทําสัญญากับผูรับสัญญาข้ึนใหม เพ่ือใหครอบคลุมระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุญาตใหขยายเวลาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาข้ึนใหม ไมวาดวยเหตุใด

ก็ตามใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

 

ลงชื่อ................................. 
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 ขอ 2  ในกรณีท่ีขาพเจาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ  1  หรือในกรณีท่ีผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวา  

ขาพเจาไมมีทางท่ีจะจบการศึกษา การฝกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยภายในเวลาท่ีกําหนด หรือการศึกษา การ

ฝกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะไมเปนผลภายในเวลาท่ีกําหนดก็ดี หรือผูรับสัญญามีความจําเปนท่ีจะเรียกใหขาพเจา

กลับมาปฏิบัติงานในหนาท่ีใดๆ ก็ดี  ผูรับสัญญาชอบท่ีจะระงับไดทันทีซ่ึงทุน เงินเดือนและหรือเงินคาตอบแทนอ่ืนใด 

และชอบท่ีจะเรียกตัวขาพเจากลับเขาปฏิบัติงานได   ในกรณีเชนนี้ขาพเจาจะรีบกลับเขาปฏิบัติงานและรีบรายงานตัว

ตอผูรับสัญญาโดยไมชักชา 
 

   ในกรณีท่ีขาพเจาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญา

นี้ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาเดิมครบถวนแลว  
 

  ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการท่ีขาพเจาไมปฏิบัติตามวรรคแรก ขาพเจายินยอมรับผิดชดใช

ท้ังสิ้น 

 

           ขอ 3 เม่ือขาพเจาเสร็จการศึกษา การฝกอบรม หรือการปฏิบัติงานวิจัย ท้ังนี้ ไมวาการศึกษา การฝกอบรม  

หรือการปฏิบัติงานวิจัยจะสําเร็จหรือไม  หรือขาพเจาถูกเรียกตัวกลับตาม  ขอ  2  ขาพเจาสัญญาวาจะกลับมาปฏิบัติ 

งานตอไปใน.................................................................................. มหาวิทยาลัยมหิดล หรือท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีผูรับสัญญา

เห็นชอบ เปนเวลาเทากับเวลาท่ีใชในการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 

 ในกรณีท่ีขาพเจาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือมีพันธะผูกพันท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาอ่ืนและยังปฏิบัติงานชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การปฏิบัติงานชดใชตามสัญญานี้

ใหเริ่มตนนับตั้งแตวันท่ีปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาเดิมครบถวนแลว 

 

 ขอ 4  ในกรณีท่ีขาพเจาผิดสัญญาในขอ 3 หรือขาพเจาไมกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  ดวย

เหตุใดๆ ก็ดี  ขาพเจาจะชดใชคืนใหแกผูรับสัญญาซ่ึงทุน เงินเดือน เงินคาตอบแทน และหรือเงินอ่ืนใดท้ังสิ้นท่ีขาพเจา

ไดรับไปในระหวางเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย  นอกจากนี้ ขาพเจาจะจายเงินเปนเบี้ย

ปรับใหแกผูรับสัญญาอีกจํานวนหนึ่งเทากับเงินท่ีขาพเจาจะตองชดใชคืน 

 ในกรณีท่ีขาพเจาปฏิบัติงานบางแตไมครบเวลาดังกลาวใน ขอ  3  เงินท่ีตองชดใชคืนและเบี้ยปรับตาม

วรรคกอนจะลดลงตามสวนของเวลาท่ีขาพเจาปฏิบัติงานตามนัยขอ 3 ไปบาง 

 

 ขอ 5  เงินท่ีตองชดใชคืนและเบี้ยปรับตามสัญญานี้  ขาพเจาจะชําระใหท้ังหมดภายในกําหนดระยะเวลา  

30 (สามสิบ)  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา  หากขาพเจาไมชําระใหภายในกําหนดหรือชําระให แตไม

ครบถวน  ท้ังนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม  ขาพเจาจะยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินท่ียังมิไดชําระ

อีกในอัตรารอยละ 15 ตอปดวย 
 

ลงชื่อ............................ 
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  ขอ 6  ในกรณีท่ีขาพเจาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงานหรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนดระยะเวลา

ตามขอ 3 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือถูกสั่งใหพนจากงาน หรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ขาพเจาไมตองรับผิดตามสัญญานี้   แตท้ังนี้ 

ถาขาพเจาไปทํางานอ่ืนในระยะเวลา 3 (สาม) ป  นับแตวันท่ีขาพเจาจะตองกลับเขาปฏิบัติงาน  หรือวันท่ีขาพเจาได

ออกจากงานหรือลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ขาพเจายังคงตองรับผิดชดใชเงิน และเบี้ยปรับตามขอ 4  เวนแตผูรับ

สัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหขาพเจาพนความรับผิด 
 

  ในระหวางระยะเวลาท่ีขาพเจาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยหรือในระหวาง

ระยะเวลาท่ีขาพเจากลับเขาปฏิบัติงานตามขอ  2   หรือขอ 3 ถาขาพเจาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษ

ปลดออก ขาพเจาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับ

สัญญาขอ 4  

 

 ขอ  7  ในกรณีขาพเจามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้  ขาพเจายอมใหผูรับสัญญา

หักเงินใดๆ ท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจากมหาวิทยาลัย เพ่ือชดใชเงินท่ีขาพเจาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

 

 ขอ  8  ในการทําสัญญานี้  ขาพเจาไดจัดให................................................................................................ 

ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว 
 

   ในกรณีผูคํ้าประกันถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาให

ลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหขาพเจาเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ขาพเจาจะตองจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทํา

สัญญาคํ้าประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรือวันท่ีขาพเจาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูคํ้าประกัน

แลวแตกรณี   ถาขาพเจาไมสามารถจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได   เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการข้ึนตรวจสอบแลว

เห็นวาขาพเจาเปนผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติใหขาพเจาศึกษาตอโดยไมมีผูคํ้าประกันก็ได 
 

 หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหม ท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเรื่องคํ้าประกันมีผลใชบังคับ ขาพเจาจะจัดทําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเง่ือนไขสอดคลองกับบทบัญญัติ

ใหมของกฎหมาย แทนฉบับเดิมภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับสัญญา 

 

 

 

ลงชื่อ............................ 
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 หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดอานเขาใจขอความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและขาพจายึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ ผูรับสัญญา

ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ 

 

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

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

 

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

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

     

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

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

 

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

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

 

 ขาพเจา................................................................... คูสมรสของ........................................................... 

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

 

ลงชื่อ...........................................................ผูยินยอม 

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

 

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

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

 

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา)  ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 

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

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


