สัญญาเลขที่.............../................

สัญญาอนุญาตใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญา
ในตางประเทศ
เขียนที่...................................................................
วันที่...............เดือน............................ พ.ศ. ................
ขาพเจาชื่อ.......................................................ชื่อสกุล..........................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูใหสัญญา” เกิดวันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ............................
ตําแหนง................................................................อัตราคาจาง.................................บาท อยูบานเลขที่................
ซอย...................................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด...................................คูสมรสชื่อ.........................................................
ไดรับอนุ มัติใหไปปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดว ยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตาม
ข อตกลงแลกเปลี่ ย นบุ คลากรระหว า งสถาบั น คู สัญ ญาในต างประเทศ พ.ศ. 25๖๑ จึง ขอทํา สัญ ญาให ไว แก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ….................................................ตําแหนง................................................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ตามที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบัน
คูสัญญาในตางประเทศ ณ ..................................................................................... ประเทศ .....................................
กําหนดระยะเวลา..............(เดือน/ป) ตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่...............................................
หรือในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง
สถาบันคูสัญญาในตางประเทศตอไปอีก ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตามสัญญานี้ตลอดชวงระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ
ใหไปและไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหไปปฏิบัติงานดังกลาวทุกประการ
๒. ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญา
ในตางประเทศ ผูใหสัญญาจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวินัยของบุคลากรโดยเครงครัด และจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญานี้และที่จะมีประกาศใชขึ้นใหม และใหถือวา
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ในระหว า งที่ผู ให สั ญ ญาไปปฏิ บัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ย นบุคลากรระหวางสถาบัน คูสัญญา
ในตางประเทศ ผูใหสัญญาจะตองรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของสถาบันคูสัญญา
ที่ไปปฏิบัติงานอยูโดยเครงครัด
ความเสี ยหายใด ๆ อัน เนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามความในวรรคสอง ผูใหสัญญา
ยินยอมรับผิดชอบชดใชทั้งสิ้น
ลงชื่อ............................................................... ผูใหสัญญา

-๒๓. ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตนที่จะกลับมาปฏิบัติงานเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหไป
ปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ หรือในกรณีที่การไปปฏิบัติงาน
ตามขอตกลงดังกลาวตองยุติลงดวยเหตุใดๆ ก็ดี เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น โดยจะ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายในสิบวันนับถัดจากวันเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงาน
หรือวันที่การไปปฏิบัติงานตามขอตกลงดังกลาวตองยุติลง
๔. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาขอ ๓ โดยไมกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบ
ตามสัญญา ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับแกผูรับสัญญา ดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ผูใหสั ญ ญาไม กลับ เขาปฏิบัติงานเลย ผูใหสัญญายิ น ยอมชดใชเงิน เบี้ยปรับเปน
จํานวนเทากับเงินเดือนหรือคาจางเดือนสุดทายที่ไดรับกอนไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง
สถาบันคูสัญญาในตางประเทศ คูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน
ใหคิดเปนหนึ่งเดือน และเงินชวยเหลือใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจายใหผูใหสัญญาในระหวางไปปฏิบัติงานคืนใหแก
ผูรับสัญญา
(๒) ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานบางแตไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๓ ผูใหสัญญา
ยินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับ ตาม (๑) ลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงาน
๕. เงินที่จะตองชดใชตามขอ ๔ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนด
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระ
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนกวาจะชําระครบถวน
๖. ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนดระยะ
เวลาตามขอ 3 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 4 แลวแต
กรณี
ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ หรือในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานตามขอ 3 ถาผูให
สัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินคืนใหแกผูรับ
สัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 4 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวามี
เหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือปลดออก
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงานหรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนดเวลาตาม
ขอ ๓ เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคล
วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟ น เฟ อ นไม ส มประกอบ ผู ใ ห สั ญ ญาไม ต อ งรั บ ผิ ด ตามความในข อ 4 แล ว แต ก รณี แต ทั้ ง นี้
ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา ๒ (สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติงานหรือ
วั น ที่ ผู ให สั ญญาได ออกจากงานหรื อลาออกด ว ยเหตุผ ลดั งกล าวข างตน ผูให สัญ ญายั งคงตองรับ ผิดชดใช เงิ น
ตามความในขอ 4 แลวแตกรณี
ลงชื่อ............................................................... ผูใหสัญญา

-๓๗. ในกรณีที่ผู ให สั ญ ญามี พัน ธะตองชําระเงิน ใหแกผูรับ สัญญาตามสัญ ญานี้ ผูใหสัญญายอมให
ผูรับสัญญา หักเอาจากเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากมหาวิทยาลัยได
๘. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผูใหสัญญาไดจัดให.................................................
เปนผูค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว และหากผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญา
เปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามทุกประการทันที ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ผูใหสัญญาตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน
แทนตอไปภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตายหรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกัน
รายใหมตองค้ําประกันผูใหสัญญาตามสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบอายุประกันตามสัญญานี้ทุกประการ
หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมที่แกไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่องค้ําประกันมีผลใชบังคับ คูสัญญาจะตองจัดทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมที่มีเงื่อนไขสอดคลองกับ
บทบัญญัติใหมของกฎหมายตามแบบที่ผูรับสัญญาจะไดกําหนดตอไปแทนฉบับเดิม ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับสัญญา
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................................... ผูใหสัญญา
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับสัญญา
(........................................................................)
ลงชื่อ....................................................................... พยาน
(....................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(....................................................................)

ลงชื่อ............................................................... ผูใหสัญญา

-๔ขาพเจา........................................................... คูสมรสของ...................................................................
ยินยอมให ....................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได
ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(...................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ............................................................... ผูใหสัญญา
(....................................................................)

ลงชื่อ............................................................... ผูใหสัญญา

สัญญาค้ําประกัน

เขียนที่.......................................................
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ...........
ตามที่ ................................................................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”
ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปปฏิบัติงานตาม
ขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ ณ ....................................................................
ประเทศ................................................................................................ ตามสัญญาเลขที่ ...................../....................
ฉบับลงวันที่.................เดือน..........................พ.ศ. ................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต”นั้น
ขาพเจา......................................................................ผูค้ําประกัน.........................................................
อายุ.........................ป อาชีพ.................................................. ตําแหนง..............................................................
สังกัด........................................................... อยูบานเลขที่...................... ถนน..................................................
แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ....................................................จังหวัด..................................
คูสมรสชื่อ...................................................................... เกี่ยวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน...........................................
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวกับผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ผูค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเขาผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญา
กระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินที่ผูใหสัญญาตอง
รับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นใหแกผูรับสัญญาทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับ
สั ญญา และผู ค้ํา ประกั น จะรั บ ผิ ดตามสั ญ ญานี้ จ นกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย และคาเสีย หาย (ถามี )
ครบเต็มจํานวน
ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหขยายเวลาไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง
สถาบันคูสัญญาในตางประเทศตอไปอีก และผูรับสัญญาไดแจงใหผูค้ําประกันทราบแลว ใหถือวาผูค้ําประกันตกลง
รับเปนผูค้ําประกันตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาตอดวย
๒. ในกรณี ที่ผู รั บสั ญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญ าตใหแก
ผูใหสัญญา โดยไดแจงใหแกผูค้ําประกันทราบ และผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้นั้น ใหถือวา ผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว
เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกัน และจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมี
การชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย(ถามี) ครบเต็มจํานวน

ลงชื่อ..................................................................ผูค้ําประกัน

-๒๓. ผูค้ําประกันขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูค้ําประกัน และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ
เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้
ที่ดิน
โฉนดเลขที่ ................................................เนื้อที่................ไร.................งาน...................ตารางวา
อยูที่แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.........................................................................
จังหวัด........................................................................ ราคาประมาณ..................................................บาท
หลักทรัพยอื่น ๆ
๑. ...................................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................................
ผูค้ําประกันสัญญาวาจะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของผูค้ําประกัน ตามที่ระบุไว
ขางตนตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้ยังมีผลบังคับอยู
๔. ผู ค้ํ า ประกั น จะไม เ พิ ก ถอนการค้ํ า ประกั น ในระหว า งเวลาที่ ผู ใ ห สั ญ ญาต อ งรั บ ผิ ด ชอบอยู
ตามสัญญา
๕. ปจจุบันผูค้ําประกันรับราชการในตําแหนง......................................................................................
ระดับ................................................................................. อัตราเงินเดือน................................................. บาท
สังกัดกรม................................................................... กระทรวง..........................................................................
บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่............................วันที่ออกบัตร..............................บัตรหมดอายุ...............................
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา
ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ................................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................................)
ลงชื่อ.................................................................. พยาน
(.....................................................................)
ลงชื่อ................................................................. พยาน
(.....................................................................)

-๓ขาพเจา ........................................................... คูสมรสของ ........................................................................
ยินยอมให ......................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได
ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... พยาน
(...................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
ลงชื่อ............................................................... ผูค้ําประกัน
(....................................................................)

ลงชื่อ..................................................................ผูค้ําประกัน

