
เลขที่สัญญา........................../.......................... 

สัญญาการเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม 

เรื่อง “เพิ่มพูนทักษะทางด้านคลินิกสัตว์เล็ก ประจ าปีการศึกษา 2564” 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

เขียนที่.................................................. 

วันที่..................................................... 

 สัญญาฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งอยู่เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์
วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ได้เรียกว่าผู้รับสัญญา 

ฝ่ายหนึ่งกับ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................เกิดวันที่.................เดอืน........ ...........พ.ศ.................. 

อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย......................................ถนน...... ...................................... 

ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์………………… 

โทรศัพท์.......................................................................................  

ชื่อบิดา........................................................................ .........ชื่อมารดา...............................................................................  

 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง” คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ผู้รับสัญญา ตกลงรับผู้ให้สัญญาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเพ่ิมพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้าน
คลินิกสัตว์เล็ก” ในต าแหน่งสัตวแพทย์ ตั้งแต่     มิถุนายน 2564 –      พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 1 ปี   
ผู้ให้สัญญาได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการฯ และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนด ทั้งนี้ผู้ให้สัญญาจะต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
ข้อ 2. ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการบริหาร ทั้งที่มีอยู่
ในวันท าสัญญานี้หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 



ข้อ 3. ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะปฏิบัติตามที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มก าลังความสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือกระท าการอ่ืน ๆ  
อันเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินรุดหน้าไปได้อย่าง
รวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะลดละเว้นการกระท าใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของโรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ข้ อ  4 . การลาของผู้ สมั ค รเข้ าร่ วม โครงการฯ  ให้ เป็ น ไป ตามข้ อก าหนด ของโรงพยาบ าลสั ต ว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการลาที่มีในขณะนี้หรือที่จะมีข้ึนในภายภาคหน้า 
 
ข้อ 5. ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ตามสัญญานี้ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ คือ 

5 .1 ทุ จ ริ ต ต่ อ ห น้ า ที่ ห รื อ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า โด ย เจ ต น า แ ก่ โ ร งพ ย า บ า ล สั ต ว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5.2 จงใจท าให้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความเสียหาย 
5.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 
5.4 ถกูสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
5.5 ไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 ข้อ 6. สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ 

  6.1 ครบอายุสัญญาฝึกอบรมฯ 

  6.2 ผู้ให้สัญญาตาย 

  6.3 คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 

  6.4 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมใน       
กรณีที่แพทย์ปริญญาหรือแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรับรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ มีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

  6.5 ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

 



 ข้อ 7. ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนก าหนดเวลาจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมช าระปรับเป็นเงินสดและเบี้ยปรับให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีก 3 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการและสวัสดิการอ่ืน ๆ 

 

 ข้อ 8. ในระหว่างการเป็นผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  
ถ้าผู้ให้สัญญา ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระท าใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
โรงพยาบาลสัตว์หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ ให้สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอัตรา 3 เท่า ของอัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ
และสวัสดิการอ่ืน ๆ ทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะ
เรียกร้องให้และยินยอมช าระเป็นเงินสดและเบี้ยปรับให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 ข้อ 9. สัญญานี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในสัญญานี้ดีแล้ว จึงลงลายชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

       ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้สัญญา 
             (.........................................................) 
 
       ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้สัญญา 
                 (อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ) 
             รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์  
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        

ลงชื่อ.........................................................พยาน 
                 (ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา) 
              ประธานโครงการฯ 
 
 

 


