สัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
สัญญาเลขที่ ............../................
สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ ...................................................... ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ..................................................................................
เมื่อวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ................... ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
....................................................................... ตาแหน่ง ..............................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ........... อายุ..........ปี ปฏิบัตงิ านเป็น ข้าราชการ / พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่ง.......................................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ............................. บาท
เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ ............................... บาท เงินค่าตอบแทนทางวิชาการ ............................... บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................... บาท (.................................................................................................)
สังกัด...........................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่บ้านเลขที.่ .............. ซอย .....................................ถนน .............................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด ...............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ไปปฏิบัตงิ านกับ...................................................
............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “หน่วยงานผู้รบั ” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2558 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาสมัครใจไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานผู้รับ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ .................................................
ซอย ..................................... ถนน ............................................. ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ...................................................................................
ในตาแหน่ง .................................................. มีกาหนดเวลา ............................. ตั้งแต่วันที่ .........................................
ถึงวันที่ .........................................................
ในกรณีที่ผู้รับสัญญาอนุญาตให้ผู้ให้สัญญาขยายระยะเวลาไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานผู้รับ
หลังจากครบกาหนดการอนุญาตตามวรรคหนึง่ ผู้ให้สัญญาตกลงที่จะทาสัญญากับผู้รับสัญญาขึ้นใหม่ เพื่อใช้ครอบ
คลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานผู้รบั แต่หากไม่ได้มีการจัดทาสัญญาขึ้นใหม่
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดังกล่าวด้วย
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ข้อ ๒ ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สญ
ั ญาไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานผู้รับ ผู้ให้สัญญาจะต้องรักษาวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสัง่ ทางราชการของผู้รบั สัญญาและของหน่วยงานผู้รับ และ
ปฏิบัติตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปโดยเคร่งครัด
ข้อ 3 ผู้ให้สัญญาจะต้องไม่ประพฤติตนในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน่วยงานผู้รับ และจะตั้งใจปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพือ่ ให้ได้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการไปปฏิบัติงานโดยเร็ว
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ และข้อ 3 หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญา
พิจารณาเห็นว่า ผู้ให้สัญญาไม่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ หรือไม่เกิดประโยชน์ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ
การปฏิบัติงานของผู้ให้สัญญาต้องยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ หรือมีความจาเป็นต้องเรียกผู้ให้สัญญากลับมา
ปฏิบัตงิ านในหน้าที่ ผู้รบั สัญญามีสิทธิสั่งให้ยุติการปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้รับตามสัญญานี้ได้ทันที และให้ผใู้ ห้สัญญา
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามที่ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรสาย
วิชาการไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 กาหนด
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้รบั
สัญญามีสิทธิระงับการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนทางวิชา
การ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูใ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ 5 เมื่อครบกาหนดเวลาตามข้อ 1 หรือผู้ให้สัญญาถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้รับ
ผู้ให้สัญญาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ .............................................................. เป็นเวลาเท่ากับเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
ข้อ 6 กรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญาในข้อ 4 หรือข้อ 5 หรือผู้ให้สัญญาไม่กลับมาปฏิบัติงานไม่ว่าด้วย
เหตุใด ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการและเงินค่าตอบแทนทาง
วิชาการที่ผู้รับสัญญาจ่ายให้แก่ผู้ให้สัญญาในระหว่างไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานผู้รับคืนให้แก่ผู้รบั สัญญา และจะต้อง
จ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผรู้ บั สัญญาอีกหนึง่ เท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานบ้าง แต่ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ให้ลดเงินที่ต้อง
ชดใช้และเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากผู้ให้สัญญา
มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบระยะเวลาตามสัญญานั้น การ
ปฏิบัตงิ านชดใช้ตามสัญญานี้ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันทีป่ ฏิบัติงานชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาที่มีอยู่เดิมแล้ว
ข้อ 7 เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามข้อ 6 ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่ผรู้ ับสัญญาจนครบ
ถ้วนภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายในกาหนด
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ระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ทัง้ นี้ จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะต้อง
ชาระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระ นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัตงิ าน หรือกลับเข้าปฏิบัติงานไม่ครบกาหนดระยะ
เวลาตามข้อ 5 เพราะถึงแก่ความตายหรือเกษียณอายุ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือลาออก เนื่องจากเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามความในข้อ 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ให้สัญญาไปทางานที่อนื่ ในระหว่างระยะเวลา
๓ (สาม) ปี นับแต่วนั ทีผ่ ู้ให้สญ
ั ญาจะต้องกลับเข้าปฏิบัติงานหรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้ออกจากงานหรือลาออกด้วยเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้สัญญายังคงต้องรับผิดชดใช้เงินตามข้อ 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ในระหว่างระยะเวลาทีผ่ ู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัตงิ านที่หน่วยงานผู้รับ หรือในระหว่าง
ระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ 5 ถ้าผู้ให้สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินและเบี้ยปรับให้แก่ผู้รับสัญญาเป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือลดลง
ตามส่วนเช่นเดียวกับข้อ 6
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รบั สัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายอมให้
ผู้รับสัญญาหักเงินบาเหน็จบานาญ และ/หรือเงินอืน่ ใดที่ผู้ให้สัญญาจะพึงได้รับจากทางผู้รับสัญญา เพื่อชดใช้เงินที่
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดตามสัญญานี้ได้
ข้อ ๑๐ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้......................................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคา
พิพากษาให้ล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้า
ประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผู้ค้าประกันเดิมถึงแก่
ความตายหรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้ง
จากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่สามารถจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญา
ค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิสั่งให้ยุติการไปปฏิบัติงานและให้กลับมาปฏิบัติงานได้
เว้นแต่ผู้รับสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีกรณีอันสมควรผ่อนผัน
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สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้สัญญา
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับสัญญา
(.......................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)

ข้าพเจ้า ..................................................... คูส่ มรสของ ………………………………………..……………………
ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้ ................................................................................
ทาสัญญาฉบับนี้ได้
ลงชื่อ ..................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(......................................................)
ลงชื่อ .................................................... พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
(......................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า ) ในขณะทีท่ าสัญญานี้
ลงชื่อ ..................................................... ผูใ้ ห้สัญญา
(....................................................)

ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา

สัญญาเลขที่ .............../................
สัญญาค้าประกัน
ทาที่..............................................................
วันที่.......... เดือน.................. พ.ศ. ..............
ตามที่......................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สญ
ั ญา”
ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ให้ไปปฏิบัติงานกับ
.............................................................................................................. ตามสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สัญญาเลขที.่ ................/.......................
ลงวันที่................................................... นั้น
ข้าพเจ้า............................................................... ผู้ค้าประกัน ................................................................
อายุ..................ปี อาชีพ............................................ ตาแหน่ง......................................................................................
สังกัด.............................................................................. อยู่บ้านเลขที่...................... ซอย............................................
ถนน......................................... ตาบล/แขวง........................................... อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด........................................... คู่สมรสชือ่ ................................................................... เกี่ยวพันกับผูใ้ ห้สัญญา
โดยเป็น.................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่
ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ค้าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้าประกันสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สัญญาเลขที่ ........./............ลงวันที่ ............................
ที่ผู้ให้สัญญาทาไว้ต่อผู้รับสัญญา โดยหากผู้ให้สัญญาปฏิบตั ิผิดสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้าประกัน
ตกลงจะชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้บคุ ลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติ
งานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้รับสัญญา โดยผู้ค้าประกันจะไม่อ้างสิทธิใดๆ
เพื่อโต้แย้ง
ในการนีผ้ ู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ให้สัญญาชาระหนี้ก่อน หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระหนี้หรือชาระหนี้
ไม่ครบถ้วนตามจานวน ผู้รับสัญญาจะเรียกให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้แทน
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาการไปปฏิบัติงาน และแม้ว่าการ
ขยายเวลาต่อดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกันผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาการไปปฏิบัตงิ านด้วย
ข้อ 3 เมื่อผู้ให้สัญญาผิดนัดชาระหนี้ ผู้รับสัญญาจะมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ผใู้ ห้สัญญาผิดนัดชาระหนี้ เพื่อให้ผู้ค้าประกันมาชาระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชาระหนี้ตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ผู้ให้สัญญามีอยู่กับผู้รบั สัญญาเฉพาะส่วนที่ตอ้ งรับผิดชอบ โดยผู้ค้าประกันไม่ต้องชาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ ...............................................ผู้ค้าประกัน

๒
ข้อ 4 หากผู้รับสัญญากระทาการใดๆ อันเป็นการลดจานวนหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้แก่ผู้ให้สญ
ั ญา และผู้ให้สัญญาไม่ชาระหนี้ตามที่ได้ลดจานวนหรือ
ชาระหนี้ไม่ครบถ้วนตามที่ลดจานวน ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้าประกันมาชาระหนีเ้ ท่าที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ผคู้ ้าประกันไม่ต้องรับผิดชอบชาระหนี้เกินกว่าวงเงินทีต่ ้องชาระตาม ข้อ 1
ข้อ 5 ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้บุคลากร
สายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญา
ผู้รับสัญญาจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ค้าประกันมาตกลงความยินยอมในการผ่อนเวลาชาระหนีใ้ ห้แก่ผู้ให้สัญญา
อีกครั้ง
ข้อ 6 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ผใู้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบอยู่ตาม
เงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยดังกล่าว
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ....................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................)
ลงชื่อ.....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(...................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ......................................................ผู้ค้าประกัน
(....................................................)

