
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการจายเงินเพิ่มพเิศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร  

ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการจายเงนิเพิม่พิเศษสําหรับแพทย ทนัตแพทยและเภสัชกร 
ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบ ไวดังตอนี้ 

 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  วาดวยการจายเงนิเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทยและเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศนูยวทิยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
 “แพทย”  หมายความวา  บุคคลผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และ
ไดรับใบประกอบโรคศิลปะ 
 “ทันตแพทย” หมายความวา  บุคคลผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และไดรับใบประกอบโรคศิลปะ 
 “เภสัชกร” หมายความวา  บุคคลผูที่สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 “คณะกรรมการ”     หมายความวา      คณะกรรมการอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 

 ขอ ๔  แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่มสิีทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
๔.๑  เปนผูปฏิบัติงานประจําในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามเดือน 

นับตั้งแตเร่ิมปฏิบัติงาน 
๔.๒  เปนผูที่อุทิศเวลาใหกบัทางราชการโดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบตัิงานใน

สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน ไมวาจะเปนการตรวจรักษา การรับปรึกษา การแปรผล การตรวจ
วินิจฉยั การใหบริการทางทนัตกรรมใด ๆ  การจายยา การผลิตยา หรือการใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขใด ๆ ซ่ึงมีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 
 

(สําเนา) 
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๔.๓  เปนผูทีส่ามารถและพรอมที่จะปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพกําหนดขึ้น 

เชน การใหบริการการตรวจรักษาผูปวยในคลินิกนอกเวลาราชการ การออกหนวยแพทยหรือหนวยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ เปนตน หรือตามที่คณะกรรมการไดกําหนดไว เพื่อใหแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร 
ไดสรางผลงานดานการบริการและวิชาการ ดําเนินการพฒันาระบบการบริหารและการบริการในอนัที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพและประสทิธิภาพของการทํางาน 
 ๔.๔  เปนผูที่เสียสละปฏิบัติงานดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีผลการปฏิบัติงานราชการดีเดนเปนที่
ประจักษในเชงิบริหาร บริการ และหรือวชิาการ โดยผานการประเมนิของคณะกรรมการ หรือ
คณะอนกุรรมการผูทรงคุณวฒุิที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 ขอ ๕  แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไมอยูในขายที่จะไดรับเงนิเพิม่พิเศษ 
 ๕.๑  ผูที่อยูในระหวางการลาศึกษา ลาฝกอบรมหรือลาดูงาน หรือการลาประเภทอื่น หรือถูกยืมตัว
ไปชวยราชการในหนวยงานอื่นนอกมหาวทิยาลัย ซ่ึงทําใหเหลือวนัปฏิบัติราชการนอยกวา ๑๕ วันทําการใน
เดือนนัน้ ๆ ยกเวนการลาอุปสมบท การลาไปประกอบพธีิฮัจย หรือการลาคลอดบุตร 
 ๕.๒  ถูกลงโทษใหพัก หรือเพิกถอนใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือประกอบโรคศิลปะ เพราะ
การประพฤติผิดจริยธรรมหรือขอจํากัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ 
 

 ขอ ๖  ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 ๖.๑  พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่จะขอรับเงินเพิ่มพิเศษ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔ 
 ๖.๒  กําหนดหลักเกณฑ เงือ่นไขและวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการขอรับเงินเพิ่มพิเศษได โดยไมขดัหรือ
แยงกับประกาศนี้ รวมถึงอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาประเมินคุณสมบัตขิองผูรับ
เงินเพิ่มพเิศษดวยก็ได 
 ๖.๓  กําหนดมาตรการสงเสริมให แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไดรับเงินเพิ่มพเิศษ สราง
ผลงานดานการบริการและวชิาการ ดําเนนิการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการใหเจริญ 
 ๖.๔  พิจารณาอนุมัติหรือใหความเหน็ชอบตามที่คณะอนกุรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอให แพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกรที่มคีุณสมบัติครบถวน ถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใหมสิีทธิไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษ และหรอืพิจารณาระงบัการจายเงนิเพิ่มพิเศษ เมื่อขาดคุณสมบัตแิละไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
ตลอดจนพิจารณาที่มีการกระทําผิดสัญญา 
 ๖.๕  กําหนดวธีิการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสทิธิผล เพื่อใหการจายเงนิดังกลาวแก
แพทย ทันตแพทย และเภสชักรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหมกีารพิจารณาทบทวนการอนมุัติบุคคล
ดังกลาวตามขอ ๖.๔ อยางนอยปละครั้ง 
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 ขอ ๗ การขอรับเงินเพิ่มพเิศษ 
 แพทย ทันตแพทย และเภสชักรที่มีสิทธิจะไดรับเงนิเพิม่พิเศษจะตองยื่นคําขอพรอมทั้งระบุถึงงาน
ที่ตั้งใจจะปฏิบัติหรือปฏิบัติมาแลว ซ่ึงมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนทีป่ระจักษอันแสดงถึงความเสียสละ 
การอุทิศงานและเวลาใหกับทางราชการ โดยพรอมที่จะไดรับการประเมินตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ 
โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อนาํเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
 

 ขอ ๘ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการใหมีสิทธิไดรับเงินเพิม่
พิเศษโดยแพทย และทนัตแพทย อัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเภสัชกรเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และตองทําสัญญาตามแนบทายระเบียบนีก้ับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้สัญญาที่ทํากําหนดใหมีอายุ ๑ ป 
 

 ขอ ๙ สัญญาที่ผูมีอํานาจลงนามรับสัญญาแลวใหผูมีสิทธิรับเงินเพิ่มพิเศษ ไดรับเงินตั้งแตวนัที่ ๑ 
ของเดือนถัดไป 
 

 ขอ ๑๐ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่มสิีทธิรับเงินเพิ่มพิเศษหากไมปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว
กับมหาวิทยาลัยจะถูกเรยีกเงินเพิ่มพิเศษคนืทั้งเดือน ไมวาจะเริ่มผิดสัญญาวันใดและยินยอมใหมหาวิทยาลัย
ปรับเปนเงินอกี ๒ เทาของเงนิเพิ่มพิเศษที่เรียกคืนนัน้ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันที่
ผิดสญัญา 
 เงินที่เรียกคืนรวมทั้งคาปรับใหสงคืนเปนเงินรายไดของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพหรอืเปนเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยบูรพา แลวแตกรณีไป 
 

 ขอ ๑๑ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่มสิีทธิรับเงินเพิ่มพิเศษหากไมประสงคจะรับเงินเพิ่มพเิศษ
ตอไป ใหแจงใหอธิการบดทีราบ โดยยื่นผานคณะกรรมการ เพื่อระงบัการจายเงนิเพิ่มพิเศษตอไป 
 การแจงไมประสงคจะรับเงนิเพิ่มพิเศษ จะตองทําเปนหนังสือยื่นลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอน
ถึงวันรับเงินเพิ่มพิเศษ 
 

 ขอ ๑๒ เงินเพิม่พิเศษใหเบิกจายจากเงินรายไดหรือเงินงบประมาณ 
             ในกรณีเบิกจายจากเงินรายได และเงินรายไดมีไมพอจายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการของบประมาณ
เบิกจายตอไป 
 

 ขอ ๑๓ เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดประกาศใชหลักเกณฑการจายเงินประจําตาํแหนงขาราชการพลเรือน 
แลว เงินเพิ่มพเิศษจะจายตอไปหรือไม  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
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 ขอ ๑๔ ใหศนูยวิทยาศาสตรสุขภาพ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ จํานวนแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร 
ที่ไดรับอนุมัติเงินเพิ่มพิเศษทีจ่าย  และรายละเอียดอื่น ๆ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผล เพือ่ใหการดําเนนิการตามระเบียบเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ตามแบบ
รายงานที่คณะกรรมการกําหนด 
 

 ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 
 ประกาศ  ณ วนัที่      ๑๗    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
            
 
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทนัตแพทย และเภสัชกร 

ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 
และไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบตัิงานโรงพยาบาลเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

      เขียนที่........................................................... 
      วันที่................................................................... 
เรียน.......................................................................... 
  ขาพเจา.................................................................................. อายุ............................ ป 
ตําแหนง.................................... สาขา................................ ระดับ............. ระยะเวลาปฏบิัติงาน..........ป 
สังกัด (หนวยงานตนสังกัด) ........................................................................................มหาวิทยาลัยบูรพา 
โทรศัพทที่ทํางาน.............................................. มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่................................................. 
ถนน............................... ตําบล/ แขวง......................... อําเภอ / เขต......................... จังหวัด..................... 
รหัสไปรษณยี............................... โทรศัพท.......................................สถานที่ปฏิบัติงาน.......................... 
........................................................... มีความประสงคจะขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และ
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ของศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยบูรพา ซ่ึงไมได
ทําเวชปฏิบัติสวนตวัและหรอืปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน เปนเงินเดอืนละ......................บาท  
(..........................................) ทั้งนี้ ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาจะตั้งใจปฏิบัติงานหรือไดปฏิบตัิงาน
มาแลวดวยความเสียสละโดยมีผลงานเปนที่ประจักษ ดังนี้
................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ซ่ึงพรอมที่จะรับการประเมนิตลอดเวลา 
  ขาพเจาไดรับทราบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจายเงินเพิ่มพเิศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกร ทีป่ฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน ตามที่มหาวทิยาลัยบูรพากาํหนดแลว 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจายเงินเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑมหาวิทยาลัยบูรพา 
กําหนดใหแกขาพเจาตอไป พรอมกับคําขอที่ขาพเจาไดแนบหลักฐาน 
       �  ๑. สําเนาทะเบียนบาน 
      � ๒. หลักฐานการแจงเลิก (ถามี) 
     � ๒.๑ เปนผูดําเนินกิจการสวนตัว 
     � ๒.๒ เปนผูดําเนินกจิการ หรือรวมดําเนินการใน
สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการเอกชน 
 
 
      ลงชื่อ........................................................... 
       (.....................................................) 
      ตําแหนง.......................................................   
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สัญญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทนัตแพทย และเภสัชกร 
ที่ปฏิบัติงานในศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา  

โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบตัิงานโรงพยาบาลเอกชน 
 

       เขียนที่......................................................... 
       วันที่............................................................ 
 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................... นามสกุล.......................................        
ตําแหนง.........................................................ระดับ........................เงินเดอืน............................... บาท 
สังกัด (หนวยงานตนสังกัด) ..........................................................................................มหาวิทยาลัยบรูพา
ปฏิบัติงานที่ศูนยวทิยาศาสตรสุขภาพ เกิดเมื่อวันที่.................. เดือน........................... พ.ศ................. 
อยูบานเลขที่......................................หมูที่............................. ตรอก/ซอย...................................................
ถนน....................................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................
จังหวดั...............................................โทรศัพท...............................................ช่ือบิดา..................................
ช่ือมารดา.................................................ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................ไดรับอนุมัติให
มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ เปนเงินเดือนละ.........................................บาท(............................................ 
......................................................) นับตั้งแตวันที่ ....................เดือน.............................พ.ศ...................... 
เปนตนไป โดยระหวางเวลาที่ขาพเจาไดรับเงินเพิ่มพเิศษดังกลาว ขาพเจาซึ่งในสัญญานี้เรียกวา 
 “ผูใหสัญญา” ฝายหนึ่ง ขอใหสัญญาไวแกมหาวิทยาลัยบรูพา โดย........................................................... 
ตําแหนง อธิการบดี หรือ โดย.....................................................................ตําแหนง................................... 
ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีตามหนังสอืมอบอํานาจฉบับลงวันที่...................เดือน.................พ.ศ......... 
แนบทายสัญญานี้ ซ่ึงในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” อีกฝายหนึ่ง ดังมีขอความตอไปนี ้
  ขอ ๑ ผูใหสัญญาไดทราบและเขาใจระเบยีบมหาวทิยาลยับูรพา วาดวยการจายเงนิเพิม่
พิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศนูยวิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ และ
หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติในการจายเงินเพิ่มพิเศษ ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาไดกําหนดไวแลวขณะทําสัญญา
นี้ และผูใหสัญญาตกลงยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑดังกลาว ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูในวันทํา
สัญญานี้และที่จะออกใชบังคบัตอไปโดยเครงครัดและใหถือวาระเบียบและหลักเกณฑนั้น เปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้  
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  ขอ ๒ ในระหวางที่สัญญามีผลบังคับใช แมผูใหสัญญาจะไดรับเงนิเพิม่พิเศษหรือไมก็ตาม 
ผูใหสัญญาจะไมทําเวชปฏิบตัิสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน ไมวา
จะเปนการตรวจรักษา การรบัปรึกษา การแปรผล การตรวจวนิิจฉัย การใหบริการทางทันตกรรมใดๆ  การ
จายยา การผลิตยา หรือการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใดๆ ซ่ึงมีความหมายในทํานองเดียวกัน 
  ขอ ๓ ผูใหสัญญา สัญญาวาจะไมประพฤตผิิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ หรือขอจํากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ จนถูกลงโทษใหพกัใช หรือเพิกถอนใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ประกอบโรคศิลปะ ตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญายังมีขอผูกพันตามสัญญานี้ 
  ขอ ๔ ผูใหสัญญาจะตองเปนผูที่ไมอยูระหวางการลาศึกษา ลาฝกอบรมหรือลาดูงาน หรือการ
ลาประเภทอื่น หรือถูกยืมตวัไปชวยราชการในหนวยงานอื่นนอกมหาวทิยาลัย ซ่ึงทําใหเหลือวนัปฏิบัติงาน
นอยกวา ๑๕ วันทําการในเดือนนั้นๆ ยกเวนการลาอุปสมบท การลาไปประกอบพิธีฮัจย หรือการลาคลอดบุตร 
  ขอ ๕ ถาผูใหสัญญาไมปฏิบัติหรือปฏิบัติฝาฝนสัญญานี้ ผูรับสัญญาบอกเลิกสัญญาได และ
มีสิทธิเรียกเงนิเพิ่มพิเศษคืนจากผูใหสัญญาทั้งหมดตั้งแตเดือนที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัตหิรือปฏิบัติฝาฝน
สัญญานี้  
  ขอ ๖ ผูใหสัญญาจะบอกเลิกสัญญาโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลกัษณอักษรจากผูรับ
สัญญามิได การแจงของดรับเงินเพิ่มพเิศษเปนครั้งคราวในระหวางสัญญามีผลบังคับใชอยูจะกระทาํมิได 
  การบอกเลิกสญัญาตามวรรคหนึ่ง ผูใหสัญญาตองแจงใหผูรับสัญญาพิจารณาอนุมตัิโดยยืน่
หนังสือผานคณะกรรมการพิจารณาจายเงนิเพิ่มพิเศษลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วนั กอนถึงวันเลิกรับเงินเพิ่ม
พิเศษ 
  ขอ ๗ ถาผูใหสัญญาซึ่งรับเงินเพิ่มพิเศษแลว ปรากฏวาเปนผูประพฤติผิดสัญญาในขอหนึ่ง
ขอใดในสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองคืนเงนิเพิ่มพิเศษ ใหแกผูรับสัญญาตามสัญญาที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งตองจายเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกสองเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืน บวกกับดอกเบี้ย
รอยละ ๑๕ ตอป ของจํานวนเงินที่ไดรับทั้งหมดนับแตวันที่ผิดสัญญา 
  ขอ ๘ ผูใหสัญญาจะตองนําเงินไปชําระแกผูรับสัญญา ณ งานคลังและพสัดุของศูนย
วิทยาศาสตรสุขภาพภายใน ๗ วัน นับแตวนัที่ไดรับแจงใหทราบถึงยอดเงินที่ตองชําระ และผูใหสัญญา
ยินยอมใหผูรับสัญญานําเงินเดือน หรือเงนิบําเหนจ็บํานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ผูใหสัญญามีสิทธิไดรับจาก
ผูรับสัญญาไปชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบชดใชตามสัญญานี้ หากผูใหสัญญาไมชําระภายใน
กําหนดหรือชําระใหแตไมครบ ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญาคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของเงินที่ยังไมไดชําระอีกดวย 
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  ขอ ๙ ผูรับสัญญาสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะจายหรืองดจายเงนิเพิ่มพิเศษตามสัญญานี้ไดโดยไม
ตองเลิกสัญญานี้ เมื่อผูใหสัญญาประพฤติหรือปฏิบัติผิดสัญญา หรือเมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดประกาศใช
หลักเกณฑการจายเงินประจาํตําแหนงขาราชการพลเรือน และสภามหาวิทยาลัยบูรพาไดพิจารณาทบทวน
การจายเงนิเพิม่พิเศษนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีแลว 
  ขอ ๑๐ ผูใหสัญญายอมใหผูรับสัญญาฟองรองบังคับชําระหนีไ้ดทันที โดยมิตองบอกกลาวกอน 
  หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจขอความ
ในสัญญานี้ โดยละเอยีดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและ ผูใหสัญญายึดถือไว
หนึ่งฉบับ ผูรับสัญญายึดถือไวหนึ่งฉบับ 
 
      ลงชื่อ…………………………................ผูใหสัญญา 
               (.......................................................) 
      ตําแหนง........................................................ 
       
      ลงชื่อ…………………………................ผูรับสัญญา 
               (.......................................................) 
      ตําแหนง........................................................ 
       
      ลงชื่อ…………………………................พยาน 
               (.......................................................) 
      ตําแหนง........................................................ 
       
      ลงชื่อ…………………………................พยาน 
               (.......................................................) 
      ตําแหนง........................................................ 


