สารบัญ

คําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ที่ รค. 5 / 2551
เรื่อง การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนไปดวยความ
เรียบรอย และสอดคลองกับระเบียบบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และ
ดูงาน
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ของคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รบ.5/2547
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ตามรายละเอียดที่แนบทายคําสั่งนี้
บทเฉพาะกาล
ผูที่รับทุนการศึกษาและอยูในระหวางกําลังศึกษา ซึ่งทําสัญญากอนคําสั่งนี้มีผลใชบังคับ
ใหคงผูกพันอยูตามสัญญา และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ดวย
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2551
(ลงชื่อ) อานนท ทับเที่ยง
(นายอานนท ทับเที่ยง)
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคล
ทําการแทนกรรมการผูจัดการใหญ

หมายเหตุ คําสั่งนี้ใชแทนคําสัง่ ทศท. ที่ 515/2543 เรื่อง การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน

การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551
งาน
1. การประกาศให
ทุนการศึกษาของ
บริษัท

รายละเอียดของงาน
1. การประกาศใหทุนการศึกษาของบริษัท ใหดําเนินการดังนี้
1.1 จัดทําประกาศการใหทุนการศึกษาของบริษัท โดยระบุ
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผูรบั ทุนใหชัดเจน
1.2 แจงประกาศใหสวนงานระดับฝายขึ้นไปทราบ พรอมทั้ง
แจงประกาศใหทราบทาง Intranet ของบริษัท

2. การขอรับทุนไป
ศึกษา ฝกอบรม หรือ
ดูงาน

2. การขอรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ใหดําเนินการดังนี้
2.1 กรณีไปศึกษา
2.1.1 ทุนที่บริษัทเปนผูใหตามประกาศใหทุนการศึกษา
ของบริษัท ใหยื่นเรื่องตามเงือ่ นไขที่กําหนดไวในประกาศ
ทุนการศึกษาของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอผูมอี าํ นาจ
อนุมัติ
2.1.2 ทุนที่บริษัทเปนผูใหนอกเหนือจากขอ 2.1.1 และ
เปนสาขาที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบริษัท โดยตองเปนสาขาวิชา
เชนเดียวกับประกาศการใหทุนการศึกษาประจําปของบริษัท
โดยใหยื่นเรือ่ งผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงระดับฝาย หรือ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หรือรองกรรมการผูจัดการใหญ กรณี
สวนงานขึ้นตรงกับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หรือรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ กอนสงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา 45
วันทําการกอนถึงวันที่ขอไปศึกษาเพื่อเสนอผูม ีอํานาจอนุมัติ
2.1.3 ทุนที่หนวยงานหรือบุคคลในประเทศ หรือ
ตางประเทศ มอบใหบริษัทเพื่อสงพนักงานไปศึกษา โดยบริษัท
ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายผานมายังบริษัท หรือจาย
ใหผูรับโดยตรง หรือจายโดยวิธีการอื่นใด ใหยื่นเรือ่ งผานผูบ ังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นจนถึงระดับฝาย กอนสงใหฝายบริหารทรัพยากร
บุคคล ไมนอยกวา 45 วันทําการกอนถึงวันที่ขอไปศึกษา เพื่อเสนอ
ผูมีอํานาจอนุมตั ิ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูขอไปศึกษา

-2งาน

3. การพิจารณา
เกี่ยวกับการไปศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

รายละเอียดของงาน
2.1.4 ทุนสวนตัวหรือทุนที่บุคคลหรือหนวยงานภายนอก
มอบใหผูรับทุนโดยตรง ใหยนื่ เรื่องผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงระดับฝาย กอนสงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา
45 วันทําการ กอนถึงวันที่ขอไปศึกษา เปนสาขาที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานในสวนงานที่สังกัด เพื่อเสนอผูมอี าํ นาจอนุมัติ
2.1.5 ทุนที่บริษัทใหแกบุคคลภายนอก ใหยื่นเรื่องตอ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอผูมอี ํานาจอนุมัติ
2.2 กรณีไปฝกอบรม หรือดูงาน
การไปฝกอบรม หรือดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงระดับฝาย กอนสงให
สถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
3. การพิจารณาเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ใหดําเนินการดังนี้
3.1 พิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูและความเหมาะสม เพื่อมิให
เกิดความเสียหายตองาน ทั้งนี้ สวนงานนั้นจะขอรับพนักงานหรือ
ผูปฏิบัติงานทดแทนไมได
3.2 พิจารณาถึงความจําเปน ความเหมาะสมและความตองการ
ของบริษัท ในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพกับการ
ดําเนินงาน รวมทั้งความขาดแคลนของสาขาวิชา ตลอดจนงบประมาณ
3.3 ใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ไมเกินกําหนดระยะเวลา
ตามหลักสูตร โดยตองไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตั้งแตวันเริ่มตน

สวนงานที่รับผิดชอบ

ผูขอไปฝกอบรม หรือดูงาน /
สวนงานตนสังกัด

สวนงานตนสังกัด

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
สถาบันวิชาการ ทีโอที
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
สถาบันวิชาการ ทีโอที

ของหลักสูตร

3.4 กรณีไปศึกษา พิจารณาใหเปนไปตามขอกําหนดเงื่อนไข
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
และ/หรือคุณสมบัติที่กําหนด
3.5 กรณีไปศึกษาดวยการใชทุนสวนตัวโดยไดรบั เงินเดือน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ตองเปนสาขาที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบริษัท ตามประกาศ
ทุนการศึกษาประจําป หรือประกาศทุนการศึกษาปสุดทาย ในกรณีที่ยัง
ไมมีประกาศทุนการศึกษาประจําป
3.6 กรณีไปศึกษาดวยการใชทุนสวนตัวโดยไมไดรับเงินเดือน ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ตองเปนกรณีที่สาขาวิชานั้นเกิดประโยชน และประสิทธิภาพกับงาน
ของบริษัท โดยตรงตามที่กําหนดไวแลวเทานั้น
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4. การจัดทําสัญญา
และการลงนามใน
สัญญา

รายละเอียดของงาน
สวนงานที่รับผิดชอบ
3.7 กรณีไปศึกษา ตองตรวจสอบหลักฐานการรับรองจาก
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันการศึกษา ซึ่งยืนยันการรับเขาศึกษา กรณีไปศึกษาตางประเทศ
ทุกกรณีจะตองเปนการตอบรับใหเขาศึกษาแบบไมมีเงื่อนไข ใหเรียน
ภาษากอน และผูไปศึกษาตองมีคะแนน TOEFL 550 หรือ 213 ตาม
ระบบใหม หรือมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป
4. การจัดทําสัญญา และการลงนามในสัญญา
4.1 ประเภททุนตามระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ตามขอ 2.1.2.1 หากไป
ฝกอบรมหรือดูงานภายในประเทศเกิน 180 วัน หรือตางประเทศ
เกินกวา 60 วัน หรือประเภททุนตามระเบียบบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) วาดวย การไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ขอ 2.1.2.2
หรือขอ 2.1.2.3 หรือการไปศึกษา และการใหทุนการศึกษาแกบุคคล
ภายนอก ใหจดั ทําสัญญาใหผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ลงนาม
กอนเสนอผูมอี าํ นาจลงนาม โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนไป
ศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
4.2 สัญญาค้ําประกันและหลักประกันสัญญา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
4.3 การลงนามเกี่ยวกับสัญญาไปศึกษา อบรม ดูงาน และ
สัญญาใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก ใหผูจัดการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือผูจ ัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที เปนผูมีอํานาจ

5. การเดินทางไปและ 5. การเดินทางไปและกลับจากการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
กลับจากการศึกษา
ตางประเทศ
ฝกอบรม หรือดูงาน
5.1 การเดินทางไปฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศลวงหนา
ตางประเทศ
และเดินทางกลับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทเกี่ยวกับการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน
5.2 การเดินทางไปศึกษาตางประเทศ ใหออกเดินทางตามที่
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนด โดยใหพิจารณาถึงความจําเปน

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
สถาบันวิชาการ ทีโอที

ผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน
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6. การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการศึกษา
ฝกอบรม หรือดูงาน

รายละเอียดของงาน
และเหมาะสมในภารกิจของการศึกษา สวนการเดินทางกลับหลังจาก
เสร็จสิ้นภารกิจการศึกษาแลว ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท
เกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน
6. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
6.1 ใหทําบันทึกชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมแนบ
หลักฐานประกอบการพิจารณา เสนอตอฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือสถาบันวิชาการ ทีโอที ตามแตกรณี ทั้งนี้ ใหยื่นเรื่องเสนอตอ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสถาบันวิชาการ ทีโอที อยางนอย
60 วันกอนถึงวันสิ้นสุดสัญญา หรือกอนกําหนดที่จะขอเปลี่ยนแปลง
หากสงเกินระยะเวลาดังกลาวจะไมพิจารณา และถือวาสิ้นสุดสัญญา
กรณีที่ไมสามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิมได เนื่องจาก
ผลการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑของสถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
การศึกษาใหออก ใหถือวาสัญญาสิ้นสุดและตองรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติงานทันที โดยจะขอเปลี่ยนสถาบันการศึกษาไมได และถือวา
ไมสําเร็จการศึกษา
6.2 ใหพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง ตามขอ 6.1 โดยคํานึงถึง
ความจําเปน ความเหมาะสม และประโยชนที่บริษัทจะไดรับ และ
สรุปขอดี ขอเสีย พรอมเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติ
สําหรับกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษา สาขาวิชา
ขยายระยะเวลาใหสรุปขอดี ขอเสีย เพื่อเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
อนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิการขอเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยจะยึดถือ
ประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ

สวนงานที่รับผิดชอบ

ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ดูงาน

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
สถาบันวิชาการ ทีโอที

-5งาน
รายละเอียดของงาน
สวนงานที่รับผิดชอบ
7. การใหยุติการศึกษา 7. การใหยุติการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน กอนระยะเวลาตาม
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
ฝกอบรม หรือดูงาน
สัญญา ใหกระทําไดในกรณีดังนี้
สถาบันวิชาการ ทีโอที
กอนระยะเวลาตาม
7.1 กรณีบริษัทใหยุติการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานกอนระยะ
สัญญา
เวลาตามสัญญากรณีดังนี้
7.1.1 ผูรับทุนไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเกี่ยวกับ
การรับทุน
7.1.2 ผลการศึกษาหรือฝกอบรม อยูในเกณฑที่ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือสถาบันวิชาการ ทีโอที พิจารณาแลวเห็นวา
ผูรับทุนมีแนวโนมวาจะสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานเกินกวา
กําหนดของหลักสูตร หรืออาจมีผลใหไมสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม
หรือดูงาน
กรณีที่เขาขายตามวรรคแรก ใหเสนอผูมอี ํานาจอนุมัติใหยุติ
การศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอไป แลวแตกรณี ทั้งนี้ จะถือวา
ไมสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ผูรบั ทุนตองชดใชทุนตาม
หลักเกณฑของบริษัท
7.2 กรณีผูรับทุนยุติการศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน กอนระยะ
เวลาตามสัญญา กรณีผูรับทุนสละสิทธิ หรือยกเลิกการรับทุน ใหแจง
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อนําเสนอ
ใหผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ การชดใชทุนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของบริษัท
8. การชดใชเงินทุน

8. การชดใชเงินทุน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล /
8.1 กรณีที่ผูรับทุนตองชดใชทุนคืนบริษัท ใหติดตามเพื่อใหการ สถาบันวิชาการ ทีโอที
ชดใชเปนไปตามสัญญาเกี่ยวกับการรับทุน
8.2 กรณีที่ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน เขาปฏิบัติงานให
บริษัทไมครบตามระยะเวลาที่กําหนด ใหชดใชเงินคืนโดยใหคํานวณ
เงินที่ตองชดใชใหบริษัทตามสัดสวนของระยะเวลาที่ยังไมครบกําหนด
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9. การรายงานผล
การศึกษา และการ
รายงานตัวเขา
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน
9. การรายงานผลการศึกษา และการรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
ใหดําเนินการดังนี้
9.1 การไปศึกษาโดยทุนทุกประเภท ตองรายงานผลการศึกษา
สงใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบภายใน 10 วัน
นับตั้งแตวันที่สถาบันการศึกษาประกาศหรือแจงผลการศึกษา
9.2 กรณีสําเร็จการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาใหออก
ใหรายงานตัวพรอมจัดทําบันทึกรายงานตัวเขาปฏิบัติงานเสนอผูบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นจนถึงระดับฝาย ภายใน 10 วันนับตั้งแตวันที่
สถาบันการศึกษาแจงผลการศึกษา หรือวันที่สถาบันการศึกษาใหออก
แลวแตกรณี และใหสงสําเนาบันทึกรายงานตัว พรอมแนบหลักฐาน
ทางการศึกษา หรือหลักฐานการใหออกจากสถาบันการศึกษา
ใหฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบโดยเร็ว
กรณีไมสามารถรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งได
ตองแจงเปนลายลักษณอักษรกอนสิ้นสุดระยะเวลา เพื่อขอขยายระยะ
เวลาการรายงานตัว เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอาํ นาจแลว จึงจะรายงานตัว
เกินระยะเวลาดังกลาวได
9.3 กรณีเปนทุนใหแกบุคคลภายนอก ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในสัญญา
9.4 กรณีผูไปศึกษาไมปฏิบัติตามขอ 9.1 หรือขอ 9.2 ใหแจง
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ เพื่อระงับการจายเงินเดือนนับตั้งแต
วันที่พนกําหนดระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว และเมื่อมีการรายงานผล
การศึกษาแลว ใหแจงฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจายเงินอันพึงไดรับ
หรือเงินเดือนตัง้ แตวัน เดือน ป ที่ระงับการจายเปนตนไป

สวนงานที่รับผิดชอบ

ผูไปศึกษา

ผูไปศึกษา

ผูรับทุน
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
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10. การรายงานผลการ
ฝกอบรม หรือดูงาน

รายละเอียดของงาน
10. การรายงานผลการฝกอบรม หรือดูงาน
10.1 กรณีเปนหลักสูตรที่สถาบันวิชาการ ทีโอที เปนผูจัดการ
อบรม ไมตองทํารายงานผลการฝกอบรม
10.2 กรณีทุนฝกอบรม หรือดูงาน
10.2.1 ใหจัดทํารายงานผลการฝกอบรม หรือดูงาน เสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงระดับฝาย กอนสงใหสถาบันวิชาการ
ทีโอที ภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันที่กลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ
10.2.2 กรณีไปฝกอบรม หรือดูงานเปนหมูคณะ ใหจัดทํา
รายงานผลการฝกอบรมหรือดูงาน เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงระดับฝายของผูรว มคณะทุกคน กอนสงใหสถาบันวิชาการ
ทีโอที ภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันที่กลับเขาปฏิบัติงานตามปกติ
10.2.3 กรณีไปฝกอบรม หรือดูงาน มีการมอบเอกสาร
ที่แสดงการจบหลักสูตร เชน วุฒิบัตร ใหแนบสําเนาเอกสารดังกลาว
ในรายงานผลดวย

สวนงานที่รับผิดชอบ

ผูไปฝกอบรมหรือดูงานที่มี
ตําแหนงระดับสวนหรือ
พนักงาน
หัวหนาคณะฝกอบรมหรือ
ดูงาน

11. การเก็บรายงานผล
การฝกอบรม หรือ
ดูงาน

11. การเก็บรายงานผลการฝกอบรม หรือดูงาน ใหเก็บไวที่หองสมุด
ของสถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อประโยชนพนักงาน

สถาบันวิชาการ ทีโอที

12. การจัดฝกอบรม
หรือสัมมนา

12. การจัดฝกอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศที่สวนงานเปนผูจัดขึ้น สวนงานเจาของเรื่อง
หรือจัดรวมกับหนวยงานภายนอก ใหสวนงานเจาของเรื่องเสนอผาน
หัวหนาสวนงานระดับฝายขึ้นไป เห็นชอบในหลักการ และสง
สถาบันวิชาการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของหลักสูตร
และงบประมาณ กอนดําเนินการจัดการอบรม สัมมนา

13. การสงพนักงานไป
ฝกอบรม หรือดูงาน
กับหนวยงานภายนอก
บริษัท

13. การสงพนักงานไปฝกอบรม หรือดูงานกับหนวยงานภายนอก
โดยเบิกคาใชจายจากบริษัท ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสวนขึ้นไป
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงใหสถาบันวิชาการทีโอที
เปนผูพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของหลักสูตรและงบประมาณ

สวนงานเจาของเรื่อง
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14. การคํานวณเงิน
เพื่อใชคืน กรณีที่ใหทุน
เปนเงินตราตางประเทศ

รายละเอียดของงาน
14. การคํานวณเงินเพื่อใชคืน กรณีที่ใหทุนเปนเงินตราตางประเทศ
ใหคํานวณเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่จายใหผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน หากไมสามารถใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จายไปได ใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันที่คิดคํานวณเพื่อชดใชคืนเงิน

15. อํานาจอนุมัติ

15. อํานาจอนุมัติ
15.1 การกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการดําเนินการใหทุน
การศึกษาประจําป และการลาศึกษา และการประกาศทุนการศึกษา
ประจําป ใหนําเสนอกรรมการผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาอนุมัติ
15.2 การไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานภายในประเทศ โดยทุน
ทุกประเภท และการใหยุติกอนระยะเวลาตามสัญญา การขอ
เปลี่ยนแปลงสาขา ขยายระยะเวลาการศึกษา และเปลี่ยนแปลงสถาบัน
การศึกษา ใหนําเสนอรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากร
บุคคล เปนผูพิจารณาอนุมัติ
15.3 การไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตางประเทศ โดยทุน
ทุกประเภท และการใหยุติกอนระยะเวลาตามสัญญา การขอ
เปลี่ยนแปลงสาขา ขยายระยะเวลาการศึกษา และเปลี่ยนแปลงสถาบัน
การศึกษา ใหนําเสนอกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาอนุมัติ
15.4 การใหความเห็นชอบในขอกําหนด เงื่อนไขและคุณสมบัติ
ในการใหทุนทุกประเภท ยกเวนทุนสวนตัว หรือทุนที่บุคคลหรือ
หนวยงานภายนอกใหผูรับทุนโดยตรง ใหรองกรรมการผูจ ดั การใหญ
สายงานทรัพยากรบุคคล เปนผูมีอํานาจ
15.5 การขยายระยะเวลาการรายงานตัว ใหผูจัดการฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือผูจ ัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที เปนผูมีอํานาจ
ตามแตกรณี
15.6 การใหผูมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ใหนําเสนอรองกรรมการ
ผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอกรรมการผูจ ัดการใหญ
เปนผูพิจารณาอนุมัติ

สวนงานที่รับผิดชอบ
ผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ดูงาน
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16. แบบพิมพ

รายละเอียดของงาน
15.7 การจัดฝกอบรม หรือดูงานภายในประเทศที่สวนงานจัดขึ้น
หรือจัดรวมกับบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ตามหลักเกณฑของ
บริษัทเกี่ยวกับการฝกอบรม สัมมนา ภายในประเทศ ใหผูบังคับบัญชา
ระดับฝายขึ้นไป เห็นชอบในหลักการ และสงใหผูจัดการสถาบัน
วิชาการ ทีโอที เปนผูพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของหลักสูตร
และงบประมาณ
15.8 การใหพนักงานไปฝกอบรม หรือดูงานภายในประเทศ
กับหนวยงานภายนอก โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจาย ใหผูบังคับบัญชา
ตั้งแตระดับสวนขึ้นไป เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนสงให
ผูจัดการสถาบันวิชาการ ทีโอที เปนผูพิจารณาอนุมัติความเหมาะสม
ของหลักสูตรและงบประมาณ
15.9 การสงพนักงานไปฝกอบรม หรือดูงาน กับสวนงานภายใน
และภายนอกบริษัท ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสวนขึ้นไป
เปนผูพิจารณาอนุมัติ
15.10 การไปบรรยายภายในประเทศ ใหหนวยงานภายนอก
บริษัทเปนครั้งคราว โดยหนวยงานภายนอกเปนผูรับผิดชอบใน
คาใชจายทั้งหมด และจะเบิกคาใชจายใด ๆ จากบริษัทไมได
ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสวนขึ้นไป เปนผูพิจารณาอนุมัติ
16. แบบพิมพ ใหใชแบบพิมพตามที่แนบทายคําสั่งนี้
16.1 แบบสัญญารับทุนการศึกษา และลาศึกษาสําหรับพนักงาน
16.2 แบบสัญญารับทุนการศึกษา สําหรับบุคคลภายนอก
16.3 แบบสัญญาการไปฝกอบรม ดูงาน
16.4 หนังสือสัญญาค้ําประกันผูรับทุน และลาศึกษา
16.5 หนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
16.6 หนังสือยินยอมของคูสมรส
16.7 หนังสือยินยอมของคูสมรสผูค้ําประกัน
16.8 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สําหรับพนักงานบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน)
16.9 หนังสือรับรองผูบังคับบัญชาของผูสมัครขอรับทุน
16.10 แบบการขอลาศึกษา สําหรับพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

สวนงานที่รับผิดชอบ

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

สัญญารับทุนการศึกษาและลาศึกษา สําหรับพนักงาน
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ. …....................................................................................…….….………
(ชื่อสวนงาน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ ….89/2..….. หมูท ี่…3…...…...... ถนน…......แจงวัฒนะ…….....….……...
แขวง/ตําบล….ทุงสองหอง…............. เขต/อําเภอ…หลักสี่…….......…... จังหวัด…..กรุงเทพฯ 10210....……...…
เมื่อวันที…
่ …... เดือน……………..……….…........ พ.ศ. ……..….….
ระหวาง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดย...................................................………………………………………………
ตําแหนง………......................………………….ทําการแทนกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ทีโอที” ฝายหนึ่ง
กับ
นาย
นาง
นางสาว…...……………………………..…รหัสประจําตัว...............….…. อายุ……..ป
ตําแหนง………………………………….…. สังกัด สวน……..……...………........……………………………..
ฝาย……………………………………สํานัก/ภาค...........................................สายงาน..........................................
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่…….…..… หมูท…
ี่ …. ถนน......................................... แขวง/ตําบล…….….........……….
เขต/อําเภอ…………………….…. จังหวัด………….....…………….. หมายเลขโทรศัพท..........................……...
มือถือ......................................................... e-Mail..……………..…………………. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“ผูไปศึกษา” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ทีโอที ตกลงใหผูไปศึกษา ไปศึกษา
ในประเทศ
ตางประเทศ
หลักสูตร
ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
ภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ)
ณ สถาบัน………...………….….............…...........…. คณะ...................................................................................
คุณวุฒิ ........................................................................... สาขา..……………………...……...…………………......
มีกําหนดระยะเวลา…......ป …........เดือน..........วัน ตั้งแตวนั ที…
่ ..…เดือน .............................. พ.ศ. …….......
ถึงวันที…
่ …... เดือน ……......................... พ.ศ. .……..…
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ประเภททุน

ทุน ทีโอที
ทุนภายนอกทีผ่ านความเห็นชอบจาก ทีโอที
ทุนสวนตัว
ทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
การรับเงินเดือน
ไดรับเงินเดือน
ไมไดรับเงินเดือน
การใชเวลาปฏิบัติงาน ทีโอที
ใชเวลาปฏิบัติงาน
ไมใชเวลาปฏิบัติงาน
ขอ 2 ผูไปศึกษาตกลงปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑของ ทีโอที
ของสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษา ของทูตไทยและหรือผูดูแลนักศึกษาในตางประเทศที่มีอยูแลวในขณะทําสัญญานี้
และที่จะมีขึ้นในภายหนาอยางเครงครัด
ขอ 3 ผูไปศึกษารับทราบวาการไปศึกษาไมถือวาเปนการไปปฏิบัติงาน รวมทั้งยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาและลาศึกษา ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการใหทุนการศึกษา
และลาศึกษา ที่ ทีโอที ประกาศใหทราบ รวมทั้งเงื่อนไขตามประกาศทุนของ ทีโอที
ขอ 4 ผูไปศึกษาตกลงปฏิบัติตนในระหวางศึกษา ดังนี้
4.1 อุตสาหะเอาใจใสในการศึกษาทั้งวิชาการที่ศึกษา และความรูทั่วไปอยางเต็มความสามารถ
และไมละเลยเพิกเฉยหรือทอดทิ้งหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
4.2 ไมเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา และ/หรือ สถาบันการศึกษา
รวมทั้งไมยุติการศึกษา
โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก ทีโอที
4.3 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
4.4 ไมประพฤติใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตนและ ทีโอที หรือไมกระทําการอันได
ชื่อวาประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเสเพล เทีย่ วเตรเปนอาจิณ ฟุงเฟอสุรุยสุราย กอหนี้สนิ เลนการพนัน เสพยาเสพติด
เปนตน
4.5 รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และใหความชวยเหลือเกื้อกูลที่ชอบที่ควรแกหมูค ณะ
ขอ 5 ผูไปศึกษา ตกลงให ทีโอที ยุติการศึกษากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ไดโดย
ใหถือวาไมสําเร็จการศึกษา และตองชดใชทุนตามแตกรณี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
5.1 ไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 2 หรือ ขอ 3
5.2 ผลการศึกษาอยูในเกณฑที่ ทีโอที พิจารณาแลวเห็นวาอาจมีผลใหสําเร็จการศึกษา
เกินกวากําหนดระยะเวลาของหลักสูตร หรือไมสําเร็จการศึกษา
5.3 กรณีอื่นที่ ทีโอที พิจารณาเห็นสมควร
ผูไปศึกษา ตกลงปฏิบัติตามขอ 8 และขอ 9 ยกเวนตามขอ 4.2 หรือ 4.3 ผูไปศึกษาอาจรองขอให
ทีโอที พิจารณายกเวนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาวได ซึ่งเมือ่ ทีโอที อนุมตั ิแลว จึงไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
ขอ 6 ผูไปศึกษาตกลงรายงานผลการศึกษาตามที่ไดรับแจงจากสถาบันการศึกษาทุกครัง้ ภายใน
10 วันทําการนับตั้งแตวันทีส่ ถาบันการศึกษาประกาศหรือแจงผลการศึกษา หากไมรายงานผลการศึกษาตามที่
กําหนด ทีโอที จะระงับการจายเงินเดือนในระหวางที่ไมรายงานผลการศึกษา
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ขอ 7 ผูไปศึกษาตกลงรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใหออก
ภายใน 10 วันทําการ นับตั้งแตวันที่สถาบันการศึกษาแจงผลการศึกษา หรือวันที่สถาบันการศึกษาใหออก หากไม
รายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายในกําหนด ทีโอที จะระงับการจายเงินเดือนในระหวางทีไ่ มรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
กรณีไมสามารถรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามระยะเวลาในวรรคแรก ผูไปศึกษาตกลง
จะแจงเปนลายลักษณอักษรกอนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคแรกเพื่อขอขยายระยะเวลาการรายงานตัว ซึ่งเมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ทีโอที แลว จึงจะรายงานตัวเกินระยะเวลาในวรรคแรกได
ขอ 8 ผูไปศึกษาตกลงใชทนุ ในการศึกษาภายหลังสําเร็จการศึกษา ดังนี้
8.1 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
ของ ทีโอที ผูไปศึกษาตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาทีใ่ ชในการศึกษา
ทั้งหมด
8.2 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยไมใชเวลา
ปฏิบัติงานของ ทีโอที ผูไปศึกษาตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลาทีใ่ ช
ในการศึกษาทัง้ หมด
8.3 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
ของ ทีโอที และรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่ใช
ในการศึกษาทัง้ หมด
8.4 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
ของ ทีโอที และไมรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลา
ที่ใชในการศึกษาทั้งหมด
ขอ 9 กรณีผูไปศึกษาไมสําเร็จการศึกษาดวยเหตุใดก็ตาม ผูไปศึกษาตกลงใชทุนคืนแก ทีโอที ดังนี้
9.1 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
9.1.1 กรณีใชเวลาปฏิบัติงานของ ทีโอที และรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงชดใช
เงินทุน เงินเดือน และโบนัส ในระหวางไปศึกษา และจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคนื
โดยการกลับเขาปฏิบัติงานไมถือเปนการชดใชทุน
9.1.2 กรณีใชเวลาปฏิบัติงานของ ทีโอที และไมรับเงินเดือน
ผูไปศึกษาตกลง
ชดใช เงินทุน ที่ไดรับในระหวางไปศึกษา และจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทุน และคาปรับของเงินเดือนอีก
2 เทา โดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายกอนไปศึกษา
คูณดวยระยะเวลาจํานวนเดือนที่ไป
ศึกษา สําหรับเศษของเดือนตั้งแต 15 วันขึ้นไป คิดเปน 1 เดือน แตหากไมถึง 15 วัน ไมคิด โดยการกลับเขา
ปฏิบัติงานไมถือเปนการชดใชทุน
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9.1.3 กรณีไมใชเวลาปฏิบตั ิงานของ ทีโอที ผูไปศึกษาตกลงชดใชเงินทุนและ
คาใชจายที่ไดรับในระหวางไปศึกษาและจายคาปรับอีก 1 เทา ของเงินทั้งหมดที่ตองชดใชคืน โดยการกลับเขา
ปฏิบัติงานไมถือเปนการชดใชทุน
9.2 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกทีไ่ มผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัตงิ าน
ของ ทีโอที
9.2.1 กรณีรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงชดใชเงินเดือน และโบนัส ในระหวาง
ไปศึกษาคืน ทีโอที และจายคาปรับให ทีโอที อีก 2 เทาของเงินทั้งหมดที่ตองใชคืน โดยการกลับเขาปฏิบัติงาน
ไมถือเปนการชดใชทุน
9.2.2 กรณีไมรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงชดใชคาปรับให ทีโอที 2 เทา
โดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายกอนไปศึกษา คูณดวยระยะเวลาจํานวนเดือนที่ไปศึกษา สําหรับ
เศษของเดือนตั้งแต 15 วันขึ้นไป คิดเปน 1 เดือน แตหากไมถึง 15 วัน ไมคิด โดยการกลับเขาปฏิบัตงิ านไมถือเปน
การชดใชทุน
ขอ 10 ผูไปศึกษาและสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถปฏิบัติงานให ทีโอที ไดตามขอ 8
ผูไปศึกษาตกลงใชเงินคืนแก ทีโอที ดังนี้
10.1 กรณีไปศึกษาโดยทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
โดยใชเวลาปฏิบัติงานของ ทีโอที ผูไปศึกษาตกลงใชเงินทุน เงินเดือนและโบนัส ในระหวางไปศึกษา และตกลง
จายคาปรับอีก 2 เทาของเงินที่ตองชดใชคืน
10.2 กรณีไปศึกษาโดยทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
โดยไมใชเวลาปฏิบัติงานของ ทีโอที ผูไปศึกษาตกลงใชเงินทุนคืนตามที่ ทีโอที ไดจายใหทั้งหมดในระหวาง
การศึกษาและจายคาปรับอีก 1 เทาของเงินที่ตองชดใช
10.3 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลา
ปฏิบัติงานของ ทีโอที และไมรับเงินเดือน ผูไปศึกษาตกลงชดใชคาปรับให ทีโอที 2 เทาของอัตราเงินเดือน
ที่ครองอยูกอนไปศึกษา คูณดวยจํานวนเดือนทีไ่ ปศึกษา เศษของเดือนตั้งแต 15 วันขึน้ ไปคิดเปน 1 เดือน ไมถึง
15 วันไมคิด
10.4 ทุนสวนตัว หรือทุนภายนอกที่ไมผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลา
ปฏิบัติงานของ ทีโอที และรับเงินเดือน ผูไ ปศึกษาตกลงชดใชเงินเดือนและโบนัสในระหวางไปศึกษาคืน ทีโอที
และตองจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินที่ตองชดใช
ขอ 11 กรณีผูไปศึกษาเขาปฏิบัติงานใน ทีโอที แลว แตไมครบตามที่กําหนดในขอ 8 ผูไป
ศึกษาตกลงใชเงินคืนตามที่กาํ หนดในขอ 9 ตามสัดสวนของระยะเวลาทีย่ ังไมครบกําหนด โดยใหเปนไปตาม
จํานวนที่ ทีโอที กําหนด
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ขอ 12 ผูไปศึกษาไมตองรับผิดชดใชทุนคืนแก ทีโอที ตามขอ 7 ถึงขอ 10 เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
12.1 ตาย
12.2 เจ็บปวยจนไมสามารถศึกษา หรือปฏิบัติงานได โดยแพทยของ ทีโอที พิจารณา
และรับรองเปนลายลักษณอกั ษร
12.3 ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
กรณีมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวามีเหตุอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย
ทําใหไมสามารถศึกษาจนสําเร็จได ผูไปศึกษาอาจรองขอให ทีโอที พิจารณายุติการศึกษาและยกเวนการใชเงินคืน
ซึ่งเมื่อไดรับอนุมัติจาก ทีโอที แลว จึงไมตอ งใชเงินคืนเชนเดียวกับวรรคแรก
ขอ 13 กรณี ทีโอที ใหทุนเปนเงินตราตางประเทศ ผูไปศึกษาตกลงชดใชเงินโดยคํานวณตาม
จํานวนเงินที่ ทีโอที จายเปนเงินบาทในวันที่ซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อจายใหผูไปศึกษา กรณีทไี่ มสามารถทราบ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ ทีโอที จายเงิน ใหใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่
ทีโอที คํานวณชดใชเงินคืน
ขอ 14 ผูไปศึกษาตกลงชดใชเงินคืนแก ทีโอที ตามที่กําหนดไว โดยจะเปลี่ยนแปลงการชดใช
ดวยเงินไปเปนอยางอื่นไมได
ขอ 15 ผูไปศึกษาตกลงชดใชเงินคืนแก ทีโอที ตามวิธีการและสถานที่ที่ ทีโอที กําหนดภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันเดือนปทรี่ ับหนังสือแจงของ ทีโอที
กรณีไมชําระภายในเวลาที่ ทีโอที กําหนด หรือชําระไมครบถวนภายในเวลาที่ ทีโอที
กําหนด ผูไปศึกษาตกลงให ทีโอที หักเงินสะสม เงินกองทุน เงินเดือน หรือเงินอืน่ ใดที่มีสิทธิไดรับจาก ทีโอที
เพื่อชดใชเงินที่ตองรับผิดตามสัญญานี้ โดยตกลงชําระดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่
ยังไมชําระจนถึงวันชําระครบถวน
ขอ 16 ผูไปศึกษาตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้นในภายหนา ที่จะกอใหเกิดประโยชนกับการศึกษา และเปนประโยชนตอ ทีโอที โดยยินดีปฏิบัติตามทุก
ประการ
ขอ 17 ผูไปศึกษาตกลงมอบผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษา อาทิเชน วิทยานิพนธ สารนิพนธ
รายงานการคนควาอิสระ โครงงาน หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีความหมายเชนเดียวกัน ใหไวกับ ทีโอที
ในฐานะผูใหทุนการศึกษามีสิทธิ์รวมในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
สามารถนําไปเผยแพร
เพื่อใหความรูก ับพนักงานของ ทีโอที และนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับ ทีโอที ได โดยไมตอ งไดรับความ
ยินยอมจากผูไปศึกษากอน
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ขอ 18 หลักประกันสัญญา
ในวันทําสัญญานี้ผูไปศึกษาไดนําหลักประกันเปน………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………...………………มามอบไวแก ทีโอที เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละฉบับ

(ลงชื่อ)………………...……………………….ผูไปศึกษา
(…………………………….………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………….ทีโอที
(…………………….………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………….พยาน
(………………….…………………….)
(ลงชื่อ)………………….…………………….พยาน
(……………………….……………….)

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

สัญญาการไปฝกอบรม ดูงาน
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ. …..………………………………………………………………………
(ชื่อสวนงาน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ ………….หมูท ี่……….ถนน…………………………………………...
แขวง/ตําบล…………………………….เขต/อําเภอ………………………..จังหวัด………………………………
เมื่อวันที…
่ …….เดือน…………………..พ.ศ……….
ระหวาง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดย……………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………...………………. ทําการแทนกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ทีโอที” ฝายหนึ่ง
กับ
นาย
นาง
นางสาว…...………………………………..…………………………….อายุ………..ป
ตําแหนง…………………………………………สังกัดสวน ………...............……………………………………
ฝาย ………………………………...……………สํานัก / สายงาน ................................…………………………..
ภูมิลําเนาบานเลขที่…………………..………….หมูท…
ี่ …………..….ถนน…...…...……………………………
แขวง/ตําบล……………………….เขต/อําเภอ……………….…………จังหวัด……....………………………….
หมายเลขโทรศัพท……………….……………….………...ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูไปฝกอบรม/ดูงาน”
อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ทีโอที ตกลงใหผูไปฝกอบรม/ดูงาน ไปฝกอบรม/ดูงาน ในประเทศ ตางประเทศ
ณ สถาบัน……………………………………………………………..มีกําหนดระยะเวลา…..............…………...
ตั้งแตวนั ที…
่ …เดือน…………………….พ.ศ. ……….. ถึงวันที…
่ ….เดือน.……………..……พ.ศ. ……………
ประเภททุน
ทุน ทีโอที
ทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
ทุนภายนอกทีไ่ มผานความเห็นชอบจาก ทีโอที
การรับเงินเดือน
ไดรับเงินเดือน/คาจาง
ไมไดรับเงินเดือน/คาจาง
การใชเวลาปฏิบัติงาน ทีโอที
ใชเวลาปฏิบัติงาน
ไมใชเวลาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ…………………………….ผูไปฝกอบรม/ดูงาน

ลงชื่อ…………….…………………………..ทีโอที

-2ขอ 2 ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ
ของ ทีโอที หลักเกณฑของสถาบันการฝกอบรม/ดูงาน หลักเกณฑของทูตไทยและหลักเกณฑของผูดูแลผูไป
ฝกอบรม/ดูงานในตางประเทศ ที่มีอยูแลวในขณะทําสัญญานี้ และที่จะมีขึ้นในภายหนาอยางเครงครัด
ขอ 3 ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงปฏิบัติตนในระหวางฝกอบรม/ดูงาน ดังนี้
3.1 อุตสาหะเอาใจใสในการฝกอบรม/ดูงาน ทั้งวิชาการที่ฝก อบรม/ดูงาน และความรู
ทั่วไปอยางเต็มความสามารถ และไมละเลยเพิกเฉยหรือทอดทิ้งหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
3.2 ไมเปลี่ยนสาขาวิชาที่ฝกอบรม/ดูงาน รวมทั้งไมยตุ ิการฝกอบรม/ดูงาน โดยมิไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก ทีโอที
3.3 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
3.4 ไมประพฤติใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตนและ ทีโอที หรือไมกระทําอันไดชื่อวา
ประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเสเพล เที่ยวเตรเปนอาจิณ ฟุงเฟอสุรุยสุราย กอหนีส้ ิน เลนการพนัน
เสพยาเสพติด เปนตน
3.5 รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และใหความชวยเหลือเกื้อกูลตามทีช่ อบที่ควรแกหมูคณะ
ขอ 4 ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงให ทีโอที ยุติการฝกอบรม/ดูงานกอนครบกําหนดระยะเวลา
ตามสัญญานี้ได ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
4.1 ไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 2 หรือขอ 3
4.2 กรณีอื่นที่ ทีโอที พิจารณาเห็นสมควร
ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงปฏิบัติตามขอ 7 และขอ 8 ยกเวนกรณีตามขอ 4.2
ผูไปฝกอบรม/ดูงานอาจรองขอให ทีโอที พิจารณายกเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวได ซึ่งเมือ่ ทีโอที อนุมัติ
แลว จึงไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
ขอ 5 ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงรายงานผลการฝกอบรม/ดูงาน ตามหลักเกณฑที่ ทีโอที กําหนด
ขอ 6 ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงรายงานตัวเขาปฏิบัติงานทันทีภายหลังจบหลักสูตร
การฝกอบรม/ดูงาน หากไมรายงานตัวเขาปฏิบัติงานทันทีภายหลังจบหลักสูตรการฝกอบรม/ดูงาน ทีโอทีจะระงับ
การจายเงินเดือน ในระหวางที่ไมรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
กรณีไมสามารถรายงานตัวเขาปฏิบัติงานตามวรรคแรก ผูไ ปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงแจง
เปนลายลักษณอักษรกอนสิน้ สุดระยะเวลาตามวรรคแรก เพื่อขอขยายระยะเวลาการรายงานตัว ซึ่งเมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ทีโอที แลว จึงจะรายงานตัวเกินระยะเวลาในวรรคแรกได
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-3ขอ 7 ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงใชทุนในการฝกอบรม/ดูงานภายหลังสําเร็จการฝกอบรม/
ดูงาน ดังนี้
7.1 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัตงิ าน
ของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 2 เทาของระยะเวลาที่ไป
ฝกอบรมหรือดูงาน
7.2 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอทีโดยไมใชเวลาปฏิบตั ิงาน
ของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงกลับมาปฏิบัติงานให ทีโอที เปนระยะเวลา 1 เทาของระยะเวลาที่ไป
ฝกอบรมหรือดูงาน
ขอ 8 กรณีผูไปฝกอบรม/ดูงาน ไมสําเร็จการฝกอบรม/ดูงาน ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลง
ปฏิบัติงานให ทีโอที และใชทุนคืนแก ทีโอที ดังนี้
8.1 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัติงาน
ของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงใชเงินทุน เงินเดือน และโบนัสในระหวางไปฝกอบรม/ดูงานคืน ทีโอที
8.2 ทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก ทีโอที โดยไมใชเวลาปฏิบตั ิงาน
ของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงใชเงินทุนคืนตามที่ ทีโอที ไดจายใหทั้งหมดในระหวางฝกอบรม/ดูงาน
ขอ 9 ผูไปฝกอบรม/ดูงาน และสําหรับการฝกอบรม/ดูงาน หากไมสามารถปฏิบัติงานให ทีโอที
ตามขอ 7 ได ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงใชเงินคืนแก ทีโอที ดังนี้
9.1 กรณีไปฝกอบรม/ดูงาน โดยทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก
ทีโอที โดยใชเวลาปฏิบัติงานของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงใชเงินทุน เงินเดือน และโบนัส ในระหวางไป
ฝกอบรม/ดูงาน และตกลงจายคาปรับอีก 2 เทาของเงินทีต่ องชดใชคืน
9.2 กรณีไปฝกอบรม/ดูงาน โดยทุน ทีโอที หรือทุนภายนอกที่ผานความเห็นชอบจาก
ทีโอที โดยไมใชเวลาปฏิบัตงิ านของ ทีโอที ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงใชเงินทุนคืนตามที่ ทีโอที ไดจายให
ทั้งหมดในระหวางไปฝกอบรม/ดูงาน และตกลงจายคาปรับอีก 1 เทาของเงินที่ตองชดใชคืน
ขอ 10 กรณีผูไปฝกอบรม/ดูงาน เขาปฏิบัติงานใน ทีโอที แลว แตไมครบตามที่กําหนดในขอ 7
ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงใชเงินคืนตามทีก่ ําหนดในขอ 9 ตามสัดสวนของระยะเวลาที่ยังไมครบกําหนด
โดยใหเปนไปตามจํานวนที่ ทีโอที กําหนด
ขอ 11 ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ไมตองรับผิดชดใชทุนคืนแก ทีโอที ตามขอ 7 ถึงขอ 10
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 เจ็บปวยจนไมสามารถฝกอบรม/ดูงาน หรือปฏิบัติงานได โดยแพทยของ ทีโอที
พิจารณาและรับรองเปนลายลักษณอักษร
11.3 ทีโอที มีคําสั่งใหไมตอ งชดใช

ลงชื่อ…………………………………ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ลงชื่อ…….…………………………..ทีโอที

-411.4 ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
กรณีมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวามีเหตุอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกายทําให
ไมสามารถฝกอบรม/ดูงานจนสําเร็จได ผูไปฝกอบรม/ดูงาน อาจรองขอให ทีโอที พิจารณายุติการฝกอบรม/ดูงาน
และยกเวนการใชเงินคืน ซึ่งเมื่อไดรับอนุมตั ิจาก ทีโอที แลว จึงไมตองใชเงินคืนเชนเดียวกับวรรคแรก
ขอ 12 กรณี ทีโอที ใหทุนเปนเงินตราตางประเทศ ผูไปฝกอบรม/ดูงาน ตกลงชดใชเงินโดย
คํานวณตามจํานวนเงินที่ ทีโอที จายเปนเงินบาทในวันทีซ่ ื้อเงินตราตางประเทศเพื่อจายใหผูไปฝกอบรม/ดูงาน
กรณีที่ไมสามารถทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ ทีโอที จายเงิน ใหใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ณ วันที่ ทีโอที คํานวณชดใชเงินคืน
ขอ 13 ผูไปฝกอบรม/ดูงานตกลงชดใชเงินคืนแก ทีโอที ตามวิธีการและสถานที่ที่ ทีโอที
กําหนดภายใน 7 วันนับตั้งแตวันเดือนปทรี่ ับหนังสือแจงของ ทีโอที
กรณีไมชําระภายในเวลาที่ ทีโอที กําหนด หรือชําระไมครบถวนภายในเวลาที่ ทีโอที
กําหนด ผูไปฝกอบรมตกลงให ทีโอที หักเงินสะสม เงินกองทุน เงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่มีสิทธิไดรับจาก ทีโอที
เพื่อชดใชเงินที่ตองรับผิดตามสัญญานี้ โดยตกลงชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังไม
ชําระ จนถึงวันที่ชําระครบถวน
ขอ 14 หลักประกันสัญญา
………………..………………………………………………………………..………….………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)……….……………………….ผูไปฝกอบรม/ดูงาน
(……………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………….ทีโอที
(……………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………….พยาน
(……………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………….พยาน
(……………………………….)

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

สัญญารับทุนการศึกษา สําหรับบุคคลภายนอก
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ. …............................................................................................................
(ชื่อสวนงาน)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เลขที่ ….89/2..….. หมูท ี่…3…...…...... ถนน…......แจงวัฒนะ…….....….……...
แขวง/ตําบล….ทุงสองหอง…............. เขต/อําเภอ…หลักสี่…….......…... จังหวัด…..กรุงเทพฯ 10210....……...…
เมื่อวันที…
่ …... เดือน……………..……….…........ พ.ศ. ……..….….
ระหวาง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดย…… ..........................................………………………………………………
ตําแหนง……...............................……………….ทําการแทนกรรมการผูจัดการใหญบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)
ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ทีโอที” ฝายหนึ่ง
กับ
นาย
นาง
นางสาว…...………………………………………….......................….…. อายุ……..ป
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่…….…..… หมูท…
ี่ ….... ถนน................................. แขวง/ตําบล…….…...................…….
เขต/อําเภอ…………….…. จังหวัด.......………….. หมายเลขโทรศัพท....................... มือถือ..................................
e-Mail..……………..…………กําลังศึกษา ณ สถาบัน...................................................คณะ..................................
สาขาวิชา....................................ชั้นปที่................ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับทุน” อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ทีโอที ตกลงใหทุนการศึกษา และผูร ับทุนตกลงรับทุนการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายใน
การศึกษา
ในประเทศ
ตางประเทศ ณ สถาบัน......................................................................
คณะ.............................................คุณวุฒิ ..................................................สาขา.......................................................
มีกําหนดระยะเวลา…......ป …........เดือน..........วัน ตั้งแตวนั ที…
่ ..…เดือน .............................. พ.ศ. …….......
ถึงวันที…
่ …... เดือน ……......................... พ.ศ. .……..…
ขอ 2 ผูรับทุน ตกลงปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑของ ทีโอที
หลักเกณฑของสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษา หลักเกณฑของสถานทูตไทย
และ/หรือหลักเกณฑของผูดแู ล
นักศึกษาในตางประเทศที่มีอยูแลว ในขณะทําสัญญานี้ และที่จะมีขึ้นในภายหนาอยางเครงครัด

ลงชื่อ……………………….…….……….ผูรับทุน

ลงชื่อ…………….…………………………..ทีโอที
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ขอ 3 ผูรับทุน ตกลงปฏิบัติตนในระหวางศึกษา ดังนี้
3.1 อุตสาหะเอาใจใสในการศึกษาทั้งวิชาการที่ศึกษา และความรูทั่วไปอยางเต็มความสามารถ
และไมละเลยเพิกเฉยหรือทอดทิ้งหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
3.2 ไมเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา และ/หรือ สถาบันการศึกษา
รวมทั้งไมยุติการศึกษา
โดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก ทีโอที
3.3 รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติไทย
3.4 ไมประพฤติใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตนและ ทีโอที หรือไมกระทําอันไดชอื่ วา
ประพฤติชวั่ เชน ประพฤติตนเสเพล เทีย่ วเตรเปนอาจิณ ฟุง เฟอสุรุยสุราย กอหนี้สิน เลนการพนัน เสพยาเสพติด เปนตน
3.5 รักษาความสามัคคีในหมูคณะ และใหความชวยเหลือเกื้อกูลที่ชอบที่ควรแกหมูค ณะ
ขอ 4 ผูรับทุนตกลงให ทีโอที ยุติการศึกษากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ไดโดยจะ
ถือวาไมสําเร็จการศึกษา และตองชดใชทนุ ตามแตกรณี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
4.1 ไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 2 หรือ ขอ 3
4.2 ผลการศึกษาอยูในเกณฑที่ ทีโอที พิจารณาแลวเห็นวาอาจมีผลใหสําเร็จการศึกษา
เกินกวากําหนดระยะเวลาของหลักสูตร หรือไมสําเร็จการศึกษา
4.3 กรณีอื่นที่ ทีโอที พิจารณาเห็นสมควร
ผูรับทุนตกลงปฏิบัติตามขอ 7 และขอ 9 ยกเวนตามขอ 4.2 หรือ 4.3 ผูไปศึกษาอาจ
รองขอให ทีโอที พิจารณายกเวนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาวได ซึ่งเมือ่ ทีโอที อนุมตั ิแลว จึงไมตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาว
ขอ 5 ผูรับทุนตกลงรายงานผลการศึกษาตามที่ไดรับแจงจากสถาบันการศึกษาทุกครัง้ ภายใน
10 วันนับจากวันที่สถาบันการศึกษาประกาศหรือแจงผลการศึกษา หากไมรายงานผลการศึกษาตามที่กําหนด
ทีโอที จะระงับการจายเงินทุนในระหวางที่ไมรายงานผลการศึกษา
ขอ 6 ผูรับทุนตกลงรายงานตัวกับ ทีโอที ภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาใหออกภายใน
10 วันนับตั้งแตวันที่สถาบันการศึกษาแจงผลการศึกษา หรือวันที่สถาบันการศึกษาใหออก หากไมรายงานตัว
ภายในกําหนด ทีโอที จะระงับการจายเงินทุนในระหวางที่ไมรายงานตัว
กรณีไมสามารถรายงานตัวกับ ทีโอที ตามระยะเวลาในวรรคแรก ผูรับทุนตกลงแจง
เปนลายลักษณอักษรกอนสิน้ สุดระยะเวลาตามวรรคแรกเพื่อขอขยายระยะเวลาการรายงานตัว ซึ่งเมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ทีโอที แลว จึงจะรายงานตัวเกินระยะเวลาในวรรคแรกได
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ขอ 7 ผูรับทุนตกลงชดใชเงินและชําระคาปรับอีก 2 เทาของคาใชจายที่ ทีโอที ไดจายไปในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
7.1 สละสิทธิการรับทุนในกรณีไดรับทุนจาก ทีโอที ไปทั้งหมดหรือบางสวนแลว
7.2 ไมสําเร็จการศึกษา
7.3 ยุติการศึกษากอนจบหลักสูตรไมวากรณีใดก็ตาม
ขอ 8 กรณีสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนตกลงปฏิบัติงานใหแก ทีโอที เปนระยะเวลา 2 เทาของ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทัง้ หมด
ขอ 9 กรณีผูรับทุนไมปฏิบัติงานใหแก ทีโอที ตามขอ 8 ผูรับทุนตกลงใชคืนเงินทุนที่ไดรับจาก
ทีโอที ตลอดระยะเวลาที่ไปศึกษา และตองจายคาปรับอีก 2 เทาของวงเงินที่ผูรับทุนตองชดใชคืน
ขอ 10 กรณีผูรับทุนเขาปฏิบัติงานใน ทีโอที แลวแตไมครบตามเวลาที่กําหนดในขอ 8 ผูรับทุนตก
ลงใชเงินคืนตามที่กําหนดในขอ 9 ตามสัดสวนของระยะเวลาทีย่ ังไมครบกําหนด โดยใหเปนไปตามจํานวนที่
ทีโอที กําหนด
ขอ 11 ผูรับทุนไมตองรับผิดชดใชทุนคืนแก ทีโอที ตามขอ 7 ถึงขอ 10 เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 เจ็บปวยจนไมสามารถศึกษา หรือปฏิบัติงานได โดยแพทยของ ทีโอที พิจารณา
และรับรองเปนลายลักษณอกั ษร
11.3 ทีโอที มีคําสั่งใหไมตอ งชดใช
11.4 ศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
กรณีมีหลักฐานปรากฏชัดเจนวามีเหตุอันอาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย
ทําใหไมสามารถศึกษาจนสําเร็จได ผูไปศึกษาอาจรองขอให ทีโอที พิจารณายุติการศึกษาและยกเวนการใชเงินคืน
ซึ่งเมื่อไดรับอนุมัติจาก ทีโอที แลว จึงไมตอ งใชเงินคืนเชนเดียวกับวรรคแรก
ขอ 12 กรณี ทีโอที ใหทุนเปนเงินตราตางประเทศ ผูรับทุนตกลงชดใชเงินโดยคํานวณตาม
จํานวนเงินที่ ทีโอที จายเปนเงินบาทในวันที่ซื้อเงินตราตางประเทศเพื่อจายใหผูรับทุน กรณีที่ไมสามารถทราบ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ ทีโอที จายเงิน ใหใชอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่
ทีโอที คํานวณชดใชเงินคืน
ขอ 13 ผูรับทุนตกลงชดใชเงินคืนแก ทีโอที ตามที่กําหนดไว โดยจะเปลี่ยนแปลงการชดใชดว ย
เงินไปเปนอยางอื่นไมได

ลงชื่อ……………………….…….……….ผูรับทุน

ลงชื่อ…………….…………………………..ทีโอที
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ขอ 14 ผูรับทุนตกลงชดใชเงินคืนแก ทีโอที ตามวิธีการและสถานที่ที่ ทีโอที กําหนดภายใน
7 วัน นับตั้งแตวันเดือนปทรี่ ับหนังสือแจงของ ทีโอที
กรณีไมชําระภายในเวลาที่ ทีโอที กําหนด หรือชําระไมครบถวนภายในเวลาที่ ทีโอที
กําหนด ผูรับทุนตกลงให คิดดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังไมชําระจนถึงวันชําระ
ครบถวน
ขอ 15 ผูรับทุนตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้นในภายหนา ที่จะกอใหเกิดประโยชนกับการศึกษา และเปนประโยชนตอ ทีโอที โดยยินดีปฏิบัติตามทุก
ประการ
ขอ 17 ผูรับทุนตกลงมอบผลงานที่เกิดขึน้ จากการศึกษา อาทิเชน วิทยานิพนธ สารนิพนธ
รายงานการคนควาอิสระ โครงงาน หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นแตมีความหมายเชนเดียวกัน ใหไวกับ ทีโอที
ในฐานะผูใหทุนการศึกษามีสิทธิ์รวมในทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
สามารถนําไปเผยแพร
เพื่อใหความรูก ับพนักงานของ ทีโอที และนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนกับ ทีโอที ได โดยไมตอ งไดรับความ
ยินยอมจากผูไปศึกษากอน
ขอ 18 หลักประกันสัญญา
………………..………………………………………………………………..………….………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน โดยทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และเก็บไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)………………...……………………….ผูรับทุน
(…………………………….………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………….ทีโอที
(…………………….………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………….พยาน
(………………….…………………….)
(ลงชื่อ)………………….…………………….พยาน
(……………………….……………….)

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

หนังสือสัญญาค้ําประกันผูรับทุนการศึกษาและลาศึกษา
ทําที่………………………………………
วันที…
่ ….เดือน……….…..……พ.ศ. ……
ขาพเจา F นาย F นาง F นางสาว……………..………………….…..อายุ…………….ป
อยูบานเลขที…
่ …………หมูที่………....ตรอก/ซอย…………………………... ถนน……………………………
แขวง/ตําบล…………………………….เขต/อําเภอ……………………………จังหวัด………………..…………
โทรศัพท……………………..สถานที่ปฏิบัติงาน………………………………….….ตําแหนง………….……..
เงินเดือน……………………...ความสัมพันธกับผูรับทุนฯ…………………..…………………………………….
ขาพเจาขอทําสัญญาค้ําประกันไวใหแก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1 ตามที่ F นาย F นาง F นางสาว…………...……………….……...อายุ…….….ป
เปนผูรับทุนการศึกษา/ลาศึกษา โดยไดทําหนังสือสัญญา…………...…….........................................………...….
ฉบับลงวันที.่ ……เดือน…………..……….พ.ศ…………ไวตอ ทีโอที แลวนั้น ขาพเจาทราบและเขาใจขอความ
ในสัญญาดังกลาวโดยตลอดแลว ขาพเจาขอรับรองวาผูรับทุนฯ เปนคนดีและไดใหถอยคําอันเปนหลักฐานตอ
ทีโอที โดยสัตยจริงและสุจริต
ขอ 2 ขาพเจาตกลงทําสัญญาค้ําประกันไวตอ ทีโอที วาในกรณีที่ผูรับทุนฯ ผิดสัญญาดังกลาว
ดวยประการใดก็ตาม ขาพเจาตกลงยินยอมชําระหนี้ คาเสียหาย ตลอดจนดอกเบี้ย คาใชจายในการเรียกรองให
ชําระหนี้ และฟองรอง รวมทั้งคาใชจายอืน่ ที่เกี่ยวของ แทนผูรับทุนฯจนครบถวนทุกประการโดยตกลงให ทีโอที
เรียกรองจากขาพเจาโดยพลัน มิพักตองติดตามทวงถามหรือฟองรองจากผูรับทุนฯ กอนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยขาพเจาขอสละสิทธิของผูค้ําประกันตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 687 688
689 690 และขาพเจาตกลงรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชดใชหนีค้ รบตามจํานวนแลว
ขอ 3 กรณี ทีโอที ผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ แปลงหนีใ้ หมหรือ ประนีประนอม
ยอมความกับลูกหนี้ โดยแจงหรือไมแจงใหผคู ้ําประกันทราบก็ตามผูค้ําประกันตกลงถือวาไดรับทราบและยินยอมตอการ
นั้น ๆ ดวยทุกประการ โดยไมถือวาการนัน้ เปนเหตุปลดเปลื้องหรือหลุดพนความรับผิดชอบของผูค้ําประกันและ
ขาพเจาตกลงผูกพันตามสัญญาค้ําประกันนี้ตอไปทุกประการ
ขอ 4 กรณีลูกหนี้ไมชําระหนีแ้ ละหรือไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญา ไมวาดวยเหตุใด หรือ
ลูกหนี้ลมละลาย ตาย เปนบุคคลไรความสามารถ สาบสูญหาตัวไมพบ หรือมีกรณีอื่นใดอันทําให ทีโอที ไมได
รับการชําระหนี้ดังกลาวไมวา บางสวนหรือเต็มจํานวน
และไมวาจะถึงกําหนดที่ลูกหนีจ้ ะตองใชตามสัญญา
หรือไมก็ตามผูค้ําประกันตกลงยอมชําระหนี้ คาเสียหาย ตลอดจน ดอกเบี้ย คาใชจาย ในการเรียกรองใหชําระหนี้
และฟองรองรวมทั้งคาเสียหายอื่นที่เกีย่ วของแทนผูรับทุน จนครบถวนทุกประการทันที
ขอ 5 บรรดาหนังสือและหรือคําขอบางสวนที่สงใหผูค้ําประกัน ไมวาจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือนําไปสงเองก็ดี หากไดสง ไปยังสถานทีท่ ี่ระบุไวขางตนของสัญญานี้
ผูค้ําประกันยินยอมถือวาไดรับ และไดทราบหนังสือและหรือคําบอกกลาวของ ทีโอที โดยชอบแลว

-2ขอ 6 ขาพเจาขอแสดงทรัพยสินซึง่ เปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
ทั้งสิ้น เพื่อเปนหลักประกันในการค้ําประกัน ดังนี้
6.1 ที่ดิน F โฉนด F นส. 3 เลขที่ …..…..…………..ระวาง…………......……….
หนาสํารวจ…….…..แขวง/ตําบล…..……..…..……….เขต/อําเภอ…………………จังหวัด…………….……….
เนื้อที่.…ไร…….งาน………..วา ราคาประมาณ…………………..บาท (………........................…….………)
6.2 ที่ดิน F โฉนด F นส. 3 เลขที่ …..…..…………..ระวาง…………......……….
หนาสํารวจ…….…..แขวง/ตําบล…..……..…..……….เขต/อําเภอ…………………จังหวัด…………….……….
เนื้อที่.…ไร…….งาน………..วา ราคาประมาณ…………………..บาท (………........................…….………)
6.3 หลักทรัพย………………………………………….………………………………
6.3.1 ……………………….……………………….………………………………
6.3.2 ……………………….……………………….………………………………
ขอ 7 ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย จายโอน กอหนี้สิน หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสิน
ของขาพเจาทีน่ ํามาเปนหลักประกันในการค้ําประกันตามสัญญานี้
ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ยังคง มีผลใชบังคับอยู
ขอ 8 ขาพเจาตกลงไมยกเลิกเพิกถอนการค้ําประกันผูรับทุน
ตามหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ฉบับนี้จนกวา ทีโอที จะไดรบั ชําระหนี้รวมทั้งอุปกรณแหงหนี้จนครบถวนเต็มจํานวนแลว เวนแตจะไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจาก ทีโอที โดยผูค้ําประกันตกลงจะหาผูค้ําประกันรายใหม ซึ่ง ทีโอที เชื่อถือและยอมรับเขา
ค้ําประกันหนีต้ ามหนังสือสัญญาค้ําประกันนี้แทน
ขอ 9 ขาพเจายินยอมใหผูรับทุน และ ทีโอที เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในสัญญา ตามขอ 1
ไดโดย ทีโอที มิตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
หนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้อยางละเอียด
โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
สําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)………………………………ผูค้ําประกัน
(………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………ทีโอที
(………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(………………………………)

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

หนังสือยินยอมของคูสมรสผูค้ําประกัน
ขาพเจา……………………..…………เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง…………………………
ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกันที่ นาย/นาง………………………………………………………………….
ไดทํากับ…………………………….…………………….ดังกลาวขางตนแลว ขอแสดงความยินยอมอนุญาตให
นาย/นาง……………………………………..ทําสัญญาฉบับนี้กับ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………ผูอนุญาต
(…………...………………………)

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด / คูสมรสตาย / หยา) ในขณะทําสัญญานี้

ลงชื่อ……………………………………ผูค้ําประกัน
(…………...………………………)

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

หนังสือยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
ทําที่………………….……………………
วันที…
่ …เดือน….…………………..พ.ศ. …………
ขาพเจา F นาย F นาง F นางสาว………....……..………...…………...…อายุ…….….ป
อยูบานเลขที…
่ ...........…..ตรอก/ซอย…………...........………..…..ถนน….................................…………..……..
ตําบล/แขวง……..........................................อําเภอ/เขต……….….…....….……จังหวัด……....……………..……
ซึ่งเปน F บิดา F มารดา F ผูปกครองของ ……….……....…………..ผูไดรับทุน / ลาศึกษา ทําหนังสือ
ฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมให…............................................…………
F บุตร F ผูอยูในความปกครองของขาพเจา ทําสัญญา…………………………………………..โดยใหถือวา
สัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมายทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ………………………………..ผูใหความยินยอม
(…………………………….…)
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชื่ออันแทจริงของผูใหความยินยอมและผูใหความยินยอมได
ลงลายมือชื่อไวตอหนาขาพเจา

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

แนบทายคําสั่งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ รค. 5 / 2551

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที่………………………………………
วันที…
่ …เดือน……………………..พ.ศ. …………
ขาพเจา F นาย F นาง …………….…………..……………………….....…อายุ……….ป
อยูบานเลขที…
่ ………..ตรอก/ซอย………………………………..…..ถนน……………………………………..
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………..…….……จังหวัด…………………….……..
ซึ่งเปน F สามี F ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ……………………………………………………..
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมให…………………………..
F สามี F ภรรยา ของขาพเจาทําสัญญา……………………………………………………………………...
และขาพเจายินยอมผูกพันเปนลูกหนี้รว มดวย เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน

ลงชื่อ………………………………..ผูใหความยินยอม
(…………………………….…)

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

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

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
สําหรับพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ประจําป ...............................
ประเภททุนการศึกษา

ทุนในประเทศ

ตางประเทศ

ระดับการศึกษาที่ขอรับทุน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)
คุณวุฒิ ................................................................. สาขา .......................................................................................
คณะ ..................................................................... สถาบัน ...................................................................................

หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบันในประเทศ

มี

หนังสือตอบรับเขาศึกษาจากสถาบันในตางประเทศ

แบบมีเงื่อนไข คือ ......................................................
แบบไมมีเงื่อนไข
มี
ไมมี
อื่น ๆ .....................................

ผลสอบ TOEFL / IELTS (สําหรับทุนตางประเทศ)

ไมมี

อื่นๆ ......................................

ประวัติผูสมัครขอรับทุน
1.
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................... รหัสพนักงาน ...........................................
ตําแหนง .............................................................. สังกัด สวน ..........................................................................
ฝาย ............................................สํานัก / ภาค / สายงาน..................................... โทรศัพท ...............................
หนาที่งาน ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
บรรจุเปนพนักงานเมื่อวันที่ ....................... เดือน ............................................. พ.ศ. .....................................
เกิดวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .................. อายุ ............. ป (นับถึงวันที่ลงนามในประกาศ)
ที่อยูปจจุบัน .......................................................................................................................................................
............................................................. รหัสไปรษณีย .............................. โทรศัพท ....................................
E - mail ................................................................................. มือถือ ...............................................................
2.
บิดา ชื่อ ......................................................................................................
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
อาชีพ .............................................................................. หนาที่ ......................................................................
สถานที่ทํางาน ........................................................................................ โทรศัพท ..........................................
ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................... โทรศัพท ..........................................
3.
มารดา ชื่อ ..............................................................................................
มีชีวิต
ถึงแกกรรม
อาชีพ ............................................................................. หนาที่ .......................................................................
สถานที่ทํางาน ........................................................................................ โทรศัพท .........................................
ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................... โทรศัพท .........................................

-24.

ประวัติการศึกษา (ระบุตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตนจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด)
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

สถานศึกษา/จังหวัด

ระหวาง พ.ศ.

วุฒิที่ไดรับ
แผนการเรียน/สาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

................................................................................................................................................

มัธยมศึกษาตอนตน
................................................................................................................................................
มัธยมศึกษาตอนปลาย ................................................................................................................................................
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ................................................................................................................................................
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ................................................................................................................................................
ชั้นสูง
................................................................................................................................................

5.

6.

7.

ปริญญาตรี

................................................................................................................................................

ปริญญาโท

................................................................................................................................................

อื่นๆ

................................................................................................................................................

ประวัติการฝกอบรม ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความรูหรือความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กิจกรรมเพือ่ สวนรวมและอื่น ๆ ที่กระทําใหมหาวิทยาลัย , องคกร หรือ ทีโอที
7.1 ........................................................................................................................................................................
7.2 .........................................................................................................................................................................
7.3 .........................................................................................................................................................................
7.4 .........................................................................................................................................................................
7.5 .........................................................................................................................................................................

-38.

9.

ในกรณีเรงดวนที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได ขอใหติดตอผานทาง
8.1
ชื่อ – สกุล .................................................. โทรศัพท .............................. โทรสาร ............................
8.2
ชื่อ – สกุล .................................................. โทรศัพท ............................. โทรสาร ............................
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครถูกตองและ
เปนจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาวไมตรงตามประกาศรับสมัคร ใหถือวา
ขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และยินดีใหดําเนินการดานวินัยตามความเหมาะสม

ลงลายมือชือ่ ...................................................................... ผูสมัคร
( ..................................................................)
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. .............
นําเสนอผานผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชั้น
1. เรียน ..........................(ผูจัดการฝายขึ้นไป)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ลงชื่อ .....................................................................
( ...................................................................)
ผูจัดการสวน ......................................................
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ................

หมายเหตุ

2. เรียน ผจก.บก.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
ลงชื่อ ......................................................................
( ...................................................................)
ตําแหนง .......................................(ผูจัดการฝายขึ้นไป)
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............

หลักฐานและเอกสารที่ตองแนบพรอมใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบัน จํานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครทุนในประเทศ)
3. ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (กรณีสมัครทุนตางประเทศ)
4. หนังสือตอบรับเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาตางประเทศ (กรณีสมัครทุนตางประเทศ)
5. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาชั้นตน และเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ รวม 2 ฉบับ
6. รายละเอียดหลักสูตร (ประกอบดวย วัตถุประสงคของหลักสูตร, โครงสรางหลักสูตร ,
ระยะเวลาศึกษา , รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร , หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษ ฯลฯ )

หนังสือรับรองผูบงั คับบัญชาของผูสมัครขอรับทุน
สวนที่ 1
ขอมูลผูส มัครขอรับทุน
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว).......................................................... ตําแหนง .........................................................................
สังกัด สวน ............................................................................... ฝาย .................................................................................
ภาค / สํานัก ................................................................................ สายงาน ...........................................................................

สวนที่ 2
ผูรับรอง (ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสวนขึ้นไป)
ชื่อ ............................................................................................. ตําแหนง .............................................................................
สังกัด สวน ............................................................................... ฝาย .....................................................................................
โทรศัพท ................................................................................... โทรสาร...............................................................................
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน (ทําเครื่องหมายเฉพาะกรณีใชเวลาปฏิบัติงานไปศึกษา)
กระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน

ไมกระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับผูสมัครขอรับทุน
ความประพฤติ ........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลงาน ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................. ผูรับรอง
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ...............

หมายเหตุ

เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กรุณาใสซองปดผนึกแนบสงพรอมใบสมัครขอรับทุน หรือ
สงตรงมายังฝายบริหารทรัพยากรบุคคล (บก.) อาคาร 9 ชั้น 5 โซนบี สํานักงานใหญ (แจงวัฒนะ)

แบบการขอลาศึกษา
สําหรับพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
1. ประวัติผูขอลาศึกษา
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................ รหัสประจําตัว .........................................
ตําแหนง..................................สังกัด สวน .............................................. ฝาย ..............................................................
ภาค / สํานัก ......................................................................... สายงาน ...........................................................................
โทรศัพท ....................................................................... โทรศัพทมือถือ ......................................................................
บรรจุเปนพนักงาน เมื่อวันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ..................
เกิดวันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. อายุ ................. ป (นับถึงวันที่ขอลาศึกษา)
2. ลักษณะหนาที่งานที่รับผิดชอบ ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. หลักสูตรและคุณวุฒิที่ขอลาศึกษา
ระดับการศึกษา
c ประกาศนียบัตร c ปริญญาตรี c ปริญญาโท c ปริญญาเอก
c ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) c ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)
คุณวุฒิ ................................................................... สาขาวิชา .......................................................................................
คณะ ...................................................................... สถาบัน / ประเทศ ..........................................................................
4. ระยะเวลาและประเภทการลา
ขอลาศึกษา ตั้งแตวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ..............
ถึง วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. รวมระยะเวลา ....... ป ........ เดือน ....... วัน
โดยใช
c ทุนสวนตัว c ทุน ทีโอที
c รับเงินเดือน c ไมรับเงินเดือน
5. เหตุผลความจําเปนที่ขอลาศึกษา ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................. ผูขอลาศึกษา
(...............................................................)
วันที่......... เดือน ....................... พ.ศ. ...........

-26. ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
6.1 เรียน ........................(ผูจัดการฝายขึ้นไป)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน
c มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน

c ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสวนงาน

ลงชื่อ ..................................................................
(.................................................................)
ผูจัดการสวน .......................................................
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ................
6.2 เรียน ผจก.บก.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง .......................................(ผูจัดการฝายขึ้นไป)
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ................
หมายเหตุ : หลักฐานและเอกสารที่ตองแนบมาพรอมแบบการขอลาศึกษา มีดังนี้
1. สําเนาใบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript) 1 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาจากสถาบัน จํานวน 1 ฉบับ
3. ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS (กรณีสมัครทุนตางประเทศ)
4. รายละเอียดหลักสูตร (ประกอบดวย วัตถุประสงคของหลักสูตร , โครงสรางหลักสูตร ,
ระยะเวลาศึกษา , รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร , หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษ ฯลฯ)

