สัญญาเลขที่ ...................../ 25...............

สัญญาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ .....………………………............………ตาบล / แขวง .….…………….........…..
อาเภอ / เขต ...............…………...………………......…….จังหวัด ......….……………........................................
เมื่อวันที่......................เดือน.................................พ.ศ. ...................ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
กระทรวงศึกษาธิการ โดย….....................................……………………………………………………………………..
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ตาแหน่ ง ....................
………………………………………………………………………..ปฏิ
บัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ
(นาย / นาง / นางสาว).................................................................................................…....................
เกิดเมื่อวันที่..……................เดือน...........................….. พ.ศ. .................…... อายุ ..........…......... ปี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตาแหน่ง...…..…….......……………………...…………ได้รับค่าจ้าง
และค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง าน ..………………………………………...............................................บาท
สั ง กั ด ภาควิ ช า/กอง ...…………………………..…………………………………………………………………………....
คณะ/สานัก ….…………………………………………….…………………………….……….มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……………………… หมู่ที่ …………………………….
ตรอก/ซอย …………………………………………….…..ถนน.........……………………..……………….…………………...
ต าบล/แขวง ……..….……………….…..อ าเภอ/เขต.....…..…………….……...จั ง หวั ด …………………...
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………. ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย ด้วยทุนประเภท…………..………………………………………………………. ตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับสัญญาอนุมัติให้ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยใช้เวลา
ปฏิบัติงาน  เต็มเวลา  บางส่วน ระดับ …………..………………...………………………………...…………
สาขาวิ ช า ………………………………………………………………………….…….………………………...…………………
ณ ……………………………………...……………………..ประเทศ…………………………………………..…………………
มีกาหนดเวลา….……ปี…......เดือน…..…….วัน นับตั้งแต่วันที่ …..…….….เดือน…………………..…….…….…
พ.ศ...…………...….. จนถึงวันที่ …………..…….…เดือน………………………………………พ.ศ………………….....…
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-2ข้อ 2 ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาต้ อ งรั ก ษาวิ นั ย และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ และค าสั่ ง ของ
ผู้รับสัญญา และของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษา ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง
ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจั ย และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนด้ว ยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ส าเร็จการศึกษา ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย โดยเร็ว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีกิจธุระจาเป็น หรือเจ็บป่วย หรือมีกรณีอื่นโดยที่ผู้ให้สัญญา ไม่อาจ
ศึกษาตามปกติได้ ผู้ให้สัญญาจะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษาและในกรณีที่ลาเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน
ผู้ให้สัญญาจะต้องแจ้งให้ผู้รับสัญญาทราบทันที
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาจะต้ อ งไม่ พั ก หรื อ ยุ ติ ก ารศึ ก ษา หรื อ ลาออกจากสถานศึ ก ษา โดยมิ ไ ด้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากผู้ รั บ สั ญ ญาก่ อ น และจะต้ อ งส่ ง ส าเนาหลั ก ฐานการรายงานผลการศึ ก ษาให้
ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียน ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันทราบผลการศึกษา
ครบทุกวิชาของภาคเรียนดังกล่าว
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจ ารณาเห็ น ว่า ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ อ าจส าเร็จ การศึ ก ษา ฝึ ก อบรม หรื อเสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 1 หรือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ของผู้ให้ สัญญา
ต้องยุติลงด้วยประการใดๆ หรือผู้รับสัญญาไม่อนุมัติให้ผู้ให้สัญญาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับสัญญามีสิทธิ
เรี ย กตั ว กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านทั น ที และมี สิ ท ธิ ร ะงั บ ซึ่ ง ค่ า จ้ า งและค่ า ตอบแทน รวมทั้ ง เงิ น ที่ ท าง
ผู้รับสัญญาช่วยเหลือ หรือเงินเพิ่มอื่นใด
ผู้ให้สัญญาที่สาเร็จการศึกษา หรือถูกเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้องรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบั ติงานเป็ นหนังสือต่อผู้รั บสั ญญา หรือผู้ บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ให้สั ญญา ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน สาหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) วัน สาหรับผู้ที่ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร หรือวันที่ค รบกาหนดเวลาที่
ได้รับอนุมัติ หรือวันที่ได้รับทราบการเรียกตัวให้กลับมาปฏิบัติงาน หรือยุติการศึกษาด้วยประการใดๆ
แล้วแต่กรณี
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-3ข้อ 4 ผู้ให้สัญญาที่สาเร็จการศึกษา หรือถูกเรียกตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้องเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่ ว ยงานในสั งกัดของผู้ รั บ สั ญญาเพื่อเป็นการชดใช้ทุ นที่ได้รับทุนลาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ตามระยะเวลา หรือชดใช้เงินในกรณีไม่อาจปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ดังนี้
4.1 ผู้ให้สัญญาที่ได้รับทุนประเภทที่ ( 1 ) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาเป็นเวลาสองเท่าของเวลาที่ผู้ให้สัญญา
ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
หากผู้ให้สัญญาไม่อาจปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาตามกาหนดเวลาในวรรคแรกจะต้อง
ชดใช้ เ งิ น ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ รั บ สั ญ ญา ได้ แ ก่ ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ รั บ สั ญ ญา และเงิ น ค่ า จ้ า งและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเป็นจานวนสามเท่า
ในกรณีผู้ให้สัญญามีภาระที่จะต้องผูกผันชดใช้เงินที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นก็ให้
ผูกพันไปตามนั้น
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย กลับมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบกาหนดตามวรรคแรก ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญ ญากลับเข้า
ปฏิบัติงาน
4.2 ผู้ให้สัญญาที่ได้รับทุนประเภทที่ (2) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้ผู้รับสัญญาเป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติ
ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
หากผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ อ าจปฏิ บัติ ง านให้ ผู้ รับ สั ญ ญาตามกาหนดเวลาในวรรคแรก
จะต้องชดใช้เงินทั้งหมดที่ได้รับจากผู้รับสัญญา ได้แก่ทุนที่ได้รับจากผู้รับสัญญา และเงินค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในระหว่างศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเป็นจานวนสองเท่า
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรื อปฏิบัติการวิจัยกลับมาปฏิบัติงาน
ไม่ครบกาหนดเวลาตามวรรคแรก ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
ข้อ 5 ผู้ให้สัญญาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยอีก ระยะเวลา
ที่ไปในครั้งหลังไม่ให้ถือว่าเป็นการทางานเพื่อชดใช้ทุนในครั้งก่อน
ข้อ 6 ความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
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-4ข้อ 7 เงินที่จะชดใช้คืนตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผู้รับสัญญาจนครบถ้วน
ภายในกาหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญา
ไม่ชาระภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทั้ งนี้จะโดยความยินยอมของผู้รับ
สัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า)ต่อปี ของจานวนเงิน
ที่ยังมิได้ชาระนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงาน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ
กาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 เพราะถึงแก่ความตาย หรือเกษียณอายุงาน หรือได้รับอนุมัติให้ลาออก
เนื่ องจากเจ็ บ ป่ วยจนไม่ส ามารถปฏิบั ติงานได้ หรือทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติงานได้ หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้เงินตามสัญญานี้
ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานอื่นในระหว่างระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาจะต้อง
กลั บ เข้า ปฏิบั ติง าน หรื อวั น ที่ ผู้ ให้ สั ญ ญาได้รั บอนุ มัติ ให้ ล าออก หรื อออกด้ว ยเหตุต ามวรรคแรก
ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินตามสัญญานี้ เว้นแต่ผู้รับสัญญาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรให้ผู้ให้สัญญาพ้นความผิด
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา
ยอมให้ผู้รับสัญญาหักเงินสะสม และหรือเงินอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับทางจากผู้รับสัญญา เพื่อ
ชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 10 ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (ผู้ค้าประกัน)……………………….………………………
………………………………………………………… ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้
ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผู้ ค้ าประกั น ถึ ง แก่ ค วามตาย หรื อ ถู กศาลมี ค าสั่ ง ให้ พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด หรื อ มี
คาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้ค้าประกัน
จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกัน
ถ้าผู้ ให้ สั ญญาไม่ส ามารถจั ดให้ มี ผู้ ค้าประกั นรายใหม่ม าทาสั ญญาค้าประกัน แทนภายใน
ก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ รั บ สั ญ ญามี สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการอนุ มั ติ ต ามสั ญ ญานี้ ไ ด้ เว้ น แต่ ผู้ รั บ สั ญ ญา
ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ให้สัญญาเป็นผู้มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุ มัติให้
ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาศึ ก ษาต่ อ โดยจั ด หาบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ ผู้ รั บ สั ญ ญาก าหนดคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ เ ป็ น
ผู้ค้าประกันได้ตั้งแต่แรก มาค้าประกันแทนผู้ค้าประกันเดิมก็ได้

พนักงานลงลายมือชื่อ......................................คูส่ มรสพนักงานลงลายมือชื่อ.........................................

-5สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น สามฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความ
ในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และผู้ให้สัญญาถือไว้
หนึ่งฉบับ ผู้รับสัญญาถือไว้สองฉบับ
ลงชื่อ………………….……………………………….………..ผู้รับสัญญา
รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
(…………………………………….………………………..)
ลงชื่อ……………………………………………………………..ผู้ให้สัญญา
(…………………………………………..………………..)(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ลงชื่อ……………………………………………………………..พยาน
(……………………………………………………..……..)
ลงชื่อ……………………………………….……………………..พยาน
(…………..…………………………………….…………..)
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................
คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ.......................................................................................................................
ยินยอมให้................................................................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ………………………………………………….…………..ผู้ให้ความยินยอม
(…..………………………………………….……………..)
ลงชื่อ………………………………………………….…………..พยาน
(……………..……………………………….……………..)
ลงชื่อ………………………………………………….…………..พยาน
(………………..…………………………………………...)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( โสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะทาสัญญานี้
ลงชื่อ………………………………………………….…………..ผู้ให้สัญญา
(……………………………………………….……………..)

สัญญาค้าประกัน
ทาที่ ……………………..……………………..
วันที่ ………. เดือน ……..……………….. พ.ศ. ………….
ตามที่ …………………………………………………………………………...ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส
“ผู้ให้สัญญา” ได้รับอนุมัติจาก…..................................................…………………………………………………..
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน
ตาแหน่ ง .............................……………………………………………………………..
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้รับสัญญา” ให้ลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ………………………………………………………………………………………….…..
ประเทศ ………………………………..…………..…………..….…...ตามสัญญาเลขที่ ………………..………..………
ลงวันที่ ……..เดือน................……………..พ.ศ……………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ สัญญาอนุมัต”ิ นั้น
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………ผู้ค้าประกันของ
……………………………………………….…….เกิดเมื่อวันที่………เดือน…………………………….พ.ศ……………….…
อายุ ……….ปี อาชีพ…………………..………………..….ตาแหน่ง.......................……………………………………….
สังกัด …………………………………………………………….............อยู่บ้านเลขที่………….…..หมู่ท.ี่ ..………………..
ตรอก / ซอย ………………………….…….ถนน ……………..…………….ตาบล / แขวง ……………………………...
อาเภอ / เขต …………………….………จังหวัด …………………………หมายเลขโทรศัพท์……….…………..……...
คู่สมรสชื่อ …………………………………………..เกี่ยวพันกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น...…………………………..……….
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อผู้รับสัญญา โดยตกลงร่วมรับผิด
ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ให้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุมัติไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใดๆ ผู้ค้าประกันยิ นยอมชาระหนี้ตามข้อผู กพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุมัติดังกล่ าวนั้น
ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญาทันที โดยผู้รับสัญญามิจาต้องเรียกร้องให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน
และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย
(ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุมัติจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อ...................................คู่สมรสผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อ..................................

-7ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแม้ว่าการขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้ แจ้ง
หรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตามให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไป
อีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุมัติ
ให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้ตกลง
ยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และผู้ค้าประกันตกลงมิให้
ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดั งกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของ
ผู้ค้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้อ 3 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาอนุมัติ
สัญญานี้ทาขึ้นสามฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และผู้ค้าประกัน
ถือไว้หนึ่งฉบับ ผู้รับสัญญาถือไว้สองฉบับ

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

-8ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................
คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ.......................................................................................................................
ยินยอมให้................................................................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ………………………………………………….…………..คู่สมรสผู้ค้าประกัน
(……………………..……………………………………..)ให้ความยินยอม
ลงชื่อ………………………………………………….…………..พยาน
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………………….…………..พยาน
(……………………………………………………………..)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( โสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะทาสัญญานี้
ลงชื่อ………………………………………………….…………..ผู้ค้าประกัน
(…………………………………………………………..)

หลักเกณฑ์การปฏิบัติของนักเรียนทุนและหรือบุคลากรที่ศึกษาต่อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
1. ต้องประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และค้าสั่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเคร่งครัด
2. ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิง หรือเลิกการศึกษา
3. ต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามทราบภายในก้าหนด 30 วัน นับตังแต่วันที่ทราบผล
การศึกษาทุกภาคการศึกษา
4. กรณีข้าราชการ/พนักงาน จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับตังแต่วันส้าเร็จการศึกษา
หรือวันครบก้าหนดการลาศึกษาต่อตามค้าสั่งก้าหนด กรณีบุคคลทั่วไป จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน 30 วัน นับตังแต่วันส้าเร็จการศึกษา
5. กรณีที่ผู้ค้าประกันถึงแก่ความตายหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อเปลี่ยนผู้ค้าประกันภายใน 30 วัน
6. กรณีบุคคลภายในที่ลาศึกษาจะต้องด้าเนินการขยายระยะเวลาศึกษาภายใน 30 วัน ก่อนครบก้าหนดเวลา
ตามค้าสั่งให้ลาศึกษา (หากเลยก้าหนดตามค้าสั่งลาศึกษาเกิน 10 วันท้าการโดยไม่มีเหตุอันควรมหาวิทยาลัย
จะให้ยุติการศึกษาต่อแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการทันที)
7. กรณีที่ผู้รับทุนประสงค์ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยจะถือว่าหลักฐานการโอนเงิน
กับธนาคารเป็นหลักฐานการรับเงินของผู้รับทุน

การชดใช้ทุน
ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนหรือผู้ให้สัญญาผิดสัญญาหรือไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ไม่ครบตามก้าหนด ผู้รับทุนหรือผู้ให้สัญญาต้องชดใช้เงินทุนทังหมดพร้อมเบียปรับตามที่ก้าหนดในสัญญาให้แก่
ผู้ให้ทุนหรือผู้รับสัญญาภายในก้าหนดระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนหรือผู้รับสัญญา
อนึ่ง

หากผู้รับทุน/ผู้ศึกษาต่อ ละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัย
จะถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งผู้ให้ทุนหรือผู้รับทุนตามสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของทางราชการในขณะที่รับทุน/ลาศึกษาต่อ อย่าง
เคร่งครัด เอกสารนีท้าขึน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ทังนีได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้า 1 ฉบับ และทางมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ
ผู้รับทุน/ลาศึกษาต่อ ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
ต่อหน้าพยาน
ผู้รับทุน/ผู้ลาศึกษา……………………………………………..………
(…..……………………..………………..……)
ผู้ค้าประกัน(ผู้รับทุน/ผู้ลาศึกษา)…………………..……….………
(…..……………………..………………..……..…)

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

