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การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ฟอร์ม PER 2014)

 โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม และเหตุผลความจาเป็น (ฟอร์ม PER 206)
 หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา ฝึกอบรม (สหรัฐอเมริกา เกิน 6 เดือน ใช้ I-20 A-B หรือ DS 2019)
 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะลาศึกษาประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์)
* ผู้ลาต้องจัดทาสัญญาต่อมหาวิทยาลัย โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร
(ดูรายละเอียดการจัดทาสัญญา ฟอร์ม PER 2016)

ผู้ให้ข้อมูล............................................
โทร ....................................................
วันที่ ...................................................

อํานาจของคณบดี/ผู ้อํานวยการ

อํานาจของมหาวิทยาลัย

PER_206
โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจาเป็ น (พนักงานมหาวิทยาลัย)
1. ชื่อ................................................................................นามสกุล...........................................................................
2. วุฒ.ิ ...............................................................................หน้ าที่...............................................................................
3. ตาแหน่ ง........................................................................ศูนย์ .................................................................................
กรม..............................................................................กระทรวง..........................................................................
4. ได้ รับทุนการศึกษา.................................................................................................................................................
ระดับ............................................................................ประจาปี การศึกษา.............................................................
5. ไปศึกษาวิชา..........................................................................................................................................................
ณ..................................................................................ประเทศ...........................................................................
6. มีกาหนด...............................................................................................................................................................
7. เริ่มตัง้ แต่ วันที่..............เดือน........................พ.ศ. ..................ถึงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ................

เหตุผลความจาเป็ น
วัตถุประสงค์ เหตุผลความจาเป็ นที่จะไปศึกษา ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ..............................................

โครงการศึกษา
ลักษณะและเนือ้ หาวิชาที่จะไปศึกษา ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

โครงการที่จะกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังสาเร็จการศึกษา
ภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ วจะกลับมาปฏิบัตงิ านในตาแหน่ ง......................................................................................
หน่ วยงาน..................................................................................................................................................................
ลักษณะงาน..............................................................................................................................................................

ลงนาม ...............................................................(ผู้อานวยการ/คณบดี)
(...........................................................................)

โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
(ข้าราชการ)

โครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ข้าราชการ)
1. ประวัติส่วนตัวของข้าราชการ
1.1 ชื่อภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ.....................................................

1.2 วัน เดือน ปีเกิด

อายุ

ปี

1.3 พื้นความรู้ขั้นสูงสุด
( ) ประกาศนียบัตร สาขาวิชา

.

( ) ปริญญาตรี สาขาวิชา

.

( ) ปริญญาโท สาขาวิชา

.

( ) ปริญญาเอก สาขาวิชา

.

จาก

(ชื่อสถานศึกษา)

ประเทศ

เมื่อ พ.ศ.

.

1.4 เคยไป  ศึกษา  ฝึกอบรมต่างประเทศครั้งสุดท้าย ณ ประเทศ
มีกาหนด

ปี

ถึงวันที่

เดือน

.

วัน ตั้งแต่วันที่

.

.

1.5 รับราชการจนถึงวันกาหนดออกเดินทาง รวมเป็นเวลา

ปี

โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประเภท

เดือน

วัน
.

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

.

เป็นข้าราชการประเภท

ตั้งแต่วันที่

.

ถึงวันที่
1.6 ขณะนี้เป็นข้าราชการ ระดับ
ตาแหน่ง

.
ขั้น

บาท

สังกัด

.
.

1.7 สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน
e-mail address

.
มือถือ

.
(ถ้ามี)

2. ผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย
.

2.1 ไป  ศึกษา  ฝึกอบรม ด้วยทุน

2.2 ผู้รับผิดชอบเรื่องเงินค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว หรือทุนประเภท 2
อื่นๆ) คือ

อยู่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย

ถนน

อาเภอ/เขต

.

ตาบล/แขวง

จังหวัด

.

อาชีพ

สถานที่ติดต่อ

.

หมายเลขโทรศัพท์

.

3. โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม
3.1 ( ) ไปฝึกอบรม วิชา/เรื่อง

.

( ) ไปศึกษา  ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร

.

วิชา

.

ณ

(ชื่อสถานศึกษาหรือฝึกอบรม)

ประเทศ

มีกาหนด

กาหนดออกเดินทางวันที่

ปี

เดือน

เดือน

วัน

พ.ศ.

.

3.2 โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
( ) ฝึกอบรม : เนื้อหาวิชา/เรื่องที่จะฝึกอบรม

.
.

( ) ศึกษา : หลักสูตร ใช้เวลาศึกษา

ปี

: ลักษณะการเรียนการสอน  course work  ทาวิจัย
: ลักษณะเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับ/เน้นทางด้าน

.
.
.

ลงนาม

ข้าราชการ
(

)

เหตุผลความจาเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติงาน
1. ข้อมูลของข้าราชการ
1.1 ชื่อ

นามสกุล

.

1.2 ตาแหน่ง

กอง/กลุ่ม/ภาควิชา

.

คณะ

กรม/มหาวิทยาลัย

.

1.3 ไป  ฝึกอบรม วิชา/เรื่อง

.

ไป  ศึกษา ระดับ

วิชา

.

ณ

ประเทศ

.

1.4 มีกาหนด

ปี

1.5 เริ่มตั้งแต่วันที่

เดือน

วัน

ถึงวันที่

.

2. คาชี้แจงของส่วนงานเจ้าสังกัด
2.1 ขอชี้แจงว่า ข้าราชการผู้นี้
( ) มีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานชดใช้
การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมที่ค้างอยู่ด้วย
( ) มีวันรับราชการเป็นข้าราชการติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันกาหนด
ออกเดินทาง
( ) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
( ) พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ปฏิบัติราชการยังไม่ครบ 1 ปี โดยสังกัดมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะให้ข้าราชการไปศึกษา โดยมีรายละเอียดเหตุผลความจาเป็นแนบท้าย
( ) มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษาได้ตามที่ ก.พ. กาหนด คือ

.
.

( ) ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา
2.2 ขอรับรองว่า
การไป  ศึกษา  ฝึกอบรม ของข้าราชการผู้นี้ไม่ทาให้เสียราชการ เพราะยังมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม

3. เหตุผลความจาเป็นที่ใช้ข้าราชการไปศึกษา/ฝึกอบรม
(ส่วนงานเจ้าสังกัด)
มีความจาเป็นที่จะให้ข้าราชการไป  ศึกษา  ฝึกอบรม วิชา ณ ต่างประเทศ เพราะเป็นวิชาที่สาคัญ
ที่

(ส่วนงานเจ้าสังกัด) ต้องการมาก
3.1 การไป  ศึกษา  ฝึกอบรม ของข้าราชการผู้นี้ สอดคล้องกับข้อ 8 ของระเบียบสานัก

นายกรั ฐ มนตรี ว่ าด้ว ยการให้ ข้าราชการไปศึก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิบัติ การวิจั ย และดู งาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 คือ
( ) ไม่มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ยังมีจานวนไม่เพียงพอ
( ) มีการศึกษาวิชานี้ในประเทศไทย แต่ไม่สูงพอ
3.2 การไปศึกษา/ฝึกอบรมของข้าราชการผู้นี้ เป็นไปตามประกาศ ก.ข.ต. วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
ดังนี้
3.2.1 สอดคล้องกับแนวความคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 10 พ.ศ. 2550-2554
(รายละเอียดดังแนบ) หรือ
 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : (รายละเอียดดังแนบ)
3.2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ) คือ
.
.
.
.
3.3 สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ข้าราชการไป  ศึกษา

 ฝึกอบรม

( ) สนับสนุนภารกิจหลักของส่วนงาน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) เป็นภารกิจเร่งด่วน (รายละเอียดดังแนบ)
( ) มีผลต่อการวางแผนอัตรากาลังคน (รายละเอียดดังแนบ)

4. โครงการหรือแผนงานที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
ภายหลังจากข้าราชการผู้นี้สาเร็จการ  ศึกษา

 ฝึกอบรม จะให้กลับมาทาหน้าที่ใน

ตาแหน่ง

.

สังกัด

.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน คือ

.
.
.
.
(ส่วนงานเจ้าสังกัด) ได้พิจารณา

เห็นสมควรให้ ข้าราชการผู้นี้ไป  ศึกษา  ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ตามความสาคัญของสาขาวิชา
และความต้องการของ

.

(ส่วนงานเจ้าสังกัด) โดยคานึงถึงความจาเป็นรีบด่วน ความสอดคล้องตามประกาศ ก.ข.ต.และแผนงานหรือ
โครงการที่จะให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติตามที่กาหนดไว้แล้ว

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.

สัญญาเลขที่................/...............
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ .................................................................ตาบล/แขวง .......................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด ..............................................เมือ่ วันที่.................................
เดือน ................................ พ.ศ. ................... ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
โดย....................................................ตาแหน่ง...................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้รบั สัญญา” ฝ่ายหนึง่ กับ นาย/นาง/นางสาว ......................................................
ชื่อสกุล...................................................เกิดเมื่อวันที่ ...............เดือน.....................................พ.ศ. .....................
อายุ........ปี ปฏิบัตริ าชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้าง ..................บาท ตาแหน่ง.....................................
สังกัด...............................................กอง...............................................................มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่บ้านเลขที่ ..........................หมู่ที่ ..................ซอย........................................................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด.........................................โทร..............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึง่
โดยที่ผู้ให้สญ
ั ญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รบั สัญญาให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิ บัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ด้วยทุนประเภท ..............................................................................ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ระดับ..............................สาขาวิชา....................................................ณ ประเทศ.................................................
มีกาหนด...............ปี นับตั้งแต่วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ...................จนถึงวันที่.................
เดือน...............................พ.ศ. .....................
ในกรณีที่ผู้ได้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรมหรื อปฏิบัติ
การวิจัย ณ ต่างประเทศ หลังจากครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับ
ผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ต่างประเทศ แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผล
ครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญ าตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ผู้ให้
สัญญาจะต้องรักษาวินัยและประพฤติป ฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือคาสั่งทาง
ราชการของผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
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ตลอดจนประกาศมหาวิท ยาลั ย ศรี นครินทรวิโ รฒ เรื่อง หลัก เกณฑ์ ก ารพัฒ นาพนัก งานมหาวิท ยาลั ย
พ.ศ.2554 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
และเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวัน
ทาสัญ ญานี้ และที่จ ะออกใช้บังคับต่อ ไปโดยเคร่ง ครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
ดัง กล่าวนั้น เป็น ส่วนหนึ่ง ของสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้ให้สั ญ ญาไม่ ป ระพฤติต นในทางเป็นปฏิ ปัก ษ์ต่อการศึก ษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้
สาเร็จการศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีที่ ผู้ให้สัญ ญาประพฤติผิดสัญ ญาดัง กล่าวในข้อ2 หรือในกรณีที่ผู้รับ สัญ ญา
พิจ ารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญ ญาไม่ อ าจส าเร็จ การศึก ษา ฝึก อบรมหรือเสร็จ สิ้นการปฏิบัติก ารวิจัยได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 หรือ การศึก ษา ฝึกอบรมหรื อปฏิบัติก ารวิจัยของผู้ให้สัญญาต้องยุติล งด้วย
ประการใด ๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุญาตให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
มีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอน การอนุญาต
ตามสัญญานี้ได้ทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินค่าจ้าง รวมทั้งเงินที่ราชการจ่ายช่วยเหลือหรือเงินเพิ่ม
อื่นใดและผู้ให้สัญญาจะต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นหนังสือต่อผูร้ ับสัญญาหรือผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้นของผูใ้ ห้
สัญญาทันที
3.2 เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงกระทรวงศึก ษาธิการ หรือ
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรทันทีเป็นระยะเวลา
เท่ากับของระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
3.3 ในกรณีที่ผู้ใช้สัญญาเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือมี
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น
การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิม แล้ว
ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผใู้ ห้สญ
ั ญาไม่ปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 4 เมื่อผู้ให้สัญญาเสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เสร็จหรือสาเร็จการศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามข้อ 1 หรือไม่ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
กลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ในกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ตามที่ผู้รับสัญญาและส่วนราชการอืน่ ที่เกีย่ วข้องเห็นสมควรในทันทีเป็นเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช่ ในการศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเคยได้รับ อนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
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หรือมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา
นั้น การปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันปฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิม
แล้ว
ข้อ 5 ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาผิ ด สั ญ ญาในข้ อ 3.2 หรื อ ข้ อ 4 หรื อ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ก ลั บ มา
ปฏิบัติงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เ งินค่าจ้าง เงินทุนที่ได้รั บระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติก ารวิจัยและเงินช่วยเหลือใด ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ให้สัญญาในระหว่างศึกษา ฝึกอบรมหรือ
ปฏิบัติการวิจัยคืนให้แก่ผู้รับสัญญา นอกจากนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาอีกหนึ่ง
เท่าของเงินที่ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้างแต่ไม่ครบระยะเวลาดังกล่าวในข้อ 3.2 หรือข้อ 4
เงินที่จ ะชดใช้คืนและเบี้ยปรับ ตามวรรคหนึ่งข้างต้นจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับ เข้า
ปฏิบัติงาน
ข้อ 6 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญา
จนครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่
ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็
ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 ในกรณีที่ ผู้ให้สัญ ญาไม่ส ามารถกลับ เข้าปฏิบัติง านหรือกลับเข้าปฏิบัติง านไม่ ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผู้ให้สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ
ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 3.2 หรือข้อ 4 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากงาน ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับ
สัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 5 ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นว่า มี
เหตุผลอันสมควรที่ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานหรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.2
หรือข้อ 4 เพราะถูก สั่ง ให้ออกจากงานหรือลาออกเนื่องจากเจ็บ ป่วยทุ พพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ
เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปท างานอื่นในระหว่างระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้
สัญญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้
สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามข้อ 5 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้ ทั้ง นี้ หากครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6 แล้ว แต่ทางราชการยังมิได้สั่งจ่ายเงินบาเหน็จ บานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา ผู้ให้
สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี จนกว่าจะถึง
วันที่ทางราชการเบิกหักส่งเงินดังกล่าวชดใช้หนี้
ข้อ 9 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจัดให้..................................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้วในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่
ความตายหรื อ ถูก ศาลมี ค าสั่ง ให้ พิ ทั ก ษ์ท รั พย์ เ ด็ ด ขาดหรื อมี ค าพิ พากษาให้ ล้ ม ละลาย หรือ ผู้รั บ สัญ ญา
เห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ให้สัญ ญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่ม าทาสัญญาค้า
ประกันแทนภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้
ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายใน
ก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการอนุ ญ าตตามสั ญ ญานี้ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้ รั บ สั ญ ญาตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา จะอนุมัติให้ผู้ให้สัญญา
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยไม่มีผู้ค้าประกันก็ได้
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สัญ ญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มี ข้อความถูก ต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้สญ
ั ญา
(....................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................ผูร้ ับสัญญา
(....................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...................................................................)
ข้าพเจ้า...............................................................คู่สมรส....................................................................
ยินยอมให้......................................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ........................................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ........................................................................พยาน
(..................................................................)
/หน้า 6...
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะทาสัญญานี้
ลงชื่อ.............................................................................ผู้ให้สญ
ั ญา
(....................................................................)

สัญญาเลขที่............../.............
สัญญาค้าประกัน
ทาที่....................................................
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..........
ตามที่.......................................................................ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้รบั สัญญา” ให้ไปศึกษา
ฝึกอบรมหรือปฏิบัตกิ ารวิจัย ณ ประเทศ...........................................ตามสัญญาเลขที่...........ลงวันที.่ .................
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “สัญญาอนุญาต” นั้น
ข้าพเจ้า...............................................................อายุ.............ปี อาชีพ....................................
ตาแหน่ง........................................สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่............หมูท่ ี่. .......ซอย.......................
ถนน..............................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...............................โทร....................คูส่ มรสชื่อ.....................................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญา
โดยเป็น......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รบั สัญญา
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สญ
ั ญาต่อผู้รบั สัญญาโดยตกลงร่วมรับผิด
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สญ
ั ญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สญ
ั ญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไม่ว่าข้อหนึง่ ข้อใดด้วย
ประการใด ๆ ผู้ค้าประกันยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันทีร่ ะบุไว้ในสัญญาอนุญาตดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุก
ประการให้แก่ผรู้ ับสัญญาทันทีโดยผู้รบั สัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนีก้ ่อนและผู้ค้าประกันจะ
รับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สญ
ั ญาได้รบั อนุญาตจากผู้รบั สัญญาให้ขยายเวลาลาศึกษา ฝึกอบรมหรื อ
ปฏิบัติการวิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาระดับ
การศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รบั สัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้
ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้คาประกั
้
นผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาทีผ่ ู้
สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัตกิ ารวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รบั สัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาต
ให้แก่ผู้ให้สญ
ั ญาโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมใน
การผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้งและผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอกการผ่อนเวลา
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หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบผู้ค้าประกันและจะรับผิดใน
ฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบ
เต็มจานวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สญ
ั ญาต้องรับผิดชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีโ้ ดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้คนละฉบับ
ลงชื่อ..........................................................................ผู้ค้าประกัน
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(...................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ........................................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................................)

Checklist การทาสัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
เอกสารของผู้ลาศึกษา
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4. รูปถ่าย 1” หรือ 2” จานวน 3 รูป
เอกสารของคู่สมรส (กรณีผู้ลามีคู่สมรส)
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส)
เอกสารของผู้คาประกันและคู่สมรส
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส)

อย่างละ 2 ชุด

อย่างละ 2 ชุด

อย่างละ 2 ชุด

*หมายเหตุ*

1. โปรดนาเงินค่าอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท
(หรือนาอากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จานวน 4 ดวง)
2. ผู้ลาศึกษา/ฝึกอบรม ควรติดต่อทาสัญญาฯ ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึงวันลา
3. ผู้ค้าประกั นต้อ งเป็น บิดาหรือ มารดาโดยชอบกฎหมายของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย
ผู้ทาสัญญาถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดา ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ทาสัญญา
เป็นผู้ค้าประกันแทน
4. การเขียนสัญญาลาฯ/สัญญาค้าประกัน เขียนด้วยตัวบรรจง เขียนชื่อเต็มๆ ไม่ใช้อักษรย่อ
5. กรณีเขียนสัญญาลาฯ/สัญญาค้าประกันผิด ให้ขีดฆ่าและเซนชื่อกากับทุกฉบับให้
เหมือนกัน

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล
นางสาววราภรณ์ คงช่วย E-mail : warapornko@g.swu.ac.th

