
      

สัญญาเลขท่ี.............../................ 

 

สัญญาอนุญาตใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญา 

ในตางประเทศ 

 

เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี...............เดือน............................ พ.ศ. ................ 
  

 ขาพเจาชื่อ.......................................................ชื่อสกุล..........................................................................

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูใหสัญญา” เกิดวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ............................ 

ตําแหนง................................................................อัตราคาจาง.................................บาท อยูบานเลขท่ี................

ซอย...................................................ถนน..........................................แขวง/ตําบล..................................................

เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด...................................คูสมรสชื่อ.........................................................

ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตาม

ขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ พ.ศ. 25๖๑ จึงขอทําสัญญาใหไวแก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ….................................................ตําแหนง................................................................ 

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ๑.  ตามท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบัน

คูสัญญาในตางประเทศ ณ ..................................................................................... ประเทศ .....................................

กําหนดระยะเวลา..............(เดือน/ป) ตั้งแตวันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................................

หรือในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง

สถาบันคูสัญญาในตางประเทศตอไปอีก ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตามสัญญานี้ตลอดชวงระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ  

ใหไปและไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหไปปฏิบัติงานดังกลาวทุกประการ 

 ๒.  ในระหวางท่ีผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญา  

ในตางประเทศ ผูใหสัญญาจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และวินัยของบุคลากรโดยเครงครัด และจะปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากร

ระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ  ท้ังท่ีใชอยูในวันทําสัญญานี้และท่ีจะมีประกาศใชข้ึนใหม และใหถือวา

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ในระหวางท่ีผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญา      

ในตางประเทศ ผูใหสัญญาจะตองรักษา และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของสถาบันคูสัญญา

ท่ีไปปฏิบัติงานอยูโดยเครงครัด 

 ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการท่ีผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามความในวรรคสอง ผูใหสัญญา

ยินยอมรับผิดชอบชดใชท้ังสิ้น 

 
ลงช่ือ............................................................... ผูใหสัญญา 



-๒- 

  

 ๓.  ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตนท่ีจะกลับมาปฏิบัติงานเม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหไป

ปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ หรือในกรณีท่ีการไปปฏิบัติงาน

ตามขอตกลงดังกลาวตองยุติลงดวยเหตุใดๆ ก็ดี เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงานท้ังสิ้น โดยจะ

รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภายในสิบวันนับถัดจากวันเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงาน 

หรือวันท่ีการไปปฏิบัติงานตามขอตกลงดังกลาวตองยุติลง 

 ๔.  ในกรณีท่ีผูใหสัญญาผิดสัญญาขอ ๓ โดยไมกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบ

ตามสัญญา ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับแกผูรับสัญญา ดังนี้ 

  (๑) ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมกลับเขาปฏิบัติงานเลย ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับเปน

จํานวนเทากับเงินเดือนหรือคาจางเดือนสุดทายท่ีไดรับกอนไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง

สถาบันคูสัญญาในตางประเทศ  คูณดวยระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงานท่ีคิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน    

ใหคิดเปนหนึ่งเดือน และเงินชวยเหลือใดๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจายใหผูใหสัญญาในระหวางไปปฏิบัติงานคืนใหแก

ผูรับสัญญา  

     (๒) ในกรณีท่ีผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานบางแตไมครบกําหนดตามสัญญาขอ ๓ ผูใหสัญญา

ยินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับ ตาม (๑) ลดลงตามสวนของระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงาน 

 ๕.  เงินท่ีจะตองชดใชตามขอ ๔ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญาจนครบถวนภายในกําหนด

ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลา

ดังกลาว หรือชําระไมครบถวน ท้ังนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระ

ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว

จนกวาจะชําระครบถวน  

 ๖.  ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงาน หรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนดระยะ 

เวลาตามขอ 3 เพราะถึงแกความตาย หรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 4 แลวแต

กรณี 

 ในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากร

ระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ หรือในระหวางระยะเวลาท่ีผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติงานตามขอ 3 ถาผูให

สัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินคืนใหแกผูรับ

สัญญาเปนจํานวนเงินท้ังหมด หรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 4 ท้ังนี้ เวนแตผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวามี

เหตุผลอันสมควรท่ีผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออกหรือปลดออก 

 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติงานหรือกลับเขาปฏิบัติงานไมครบกําหนดเวลาตาม   

ขอ ๓ เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคล

วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 4 แลวแตกรณี แตท้ังนี้           

ถาผูใหสัญญาไปทํางานอ่ืนในระหวางระยะเวลา ๒ (สอง) ป นับแตวันท่ีผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติงานหรือ

วันท่ีผูใหสัญญาไดออกจากงานหรือลาออกดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงิน        

ตามความในขอ 4 แลวแตกรณี 

ลงช่ือ............................................................... ผูใหสัญญา 



-๓- 

 

 ๗.  ในกรณีท่ีผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญายอมให     

ผูรับสัญญา หักเอาจากเงินอ่ืนใดท่ีผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากมหาวิทยาลัยได 

 ๘.  เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผูใหสัญญาไดจัดให................................................. 

เปนผูคํ้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว และหากผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญา

เปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามทุกประการทันที ถาผูคํ้าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ผูใหสัญญาตองจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกัน

แทนตอไปภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมตายหรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูคํ้าประกัน   

รายใหมตองคํ้าประกันผูใหสัญญาตามสัญญาคํ้าประกันเดิมจนครบอายุประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 

 หากมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมท่ีแกไขเปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับเรื่องคํ้าประกันมีผลใชบังคับ คูสัญญาจะตองจัดทําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมท่ีมีเง่ือนไขสอดคลองกับ 

บทบัญญัติใหมของกฎหมายตามแบบท่ีผูรับสัญญาจะไดกําหนดตอไปแทนฉบับเดิม ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับสัญญา 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้     

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

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

                          (.......................................................................) 

 

ลงชื่อ......................................................................ผูรับสัญญา 

                  (........................................................................) 

         

ลงชื่อ....................................................................... พยาน 

                        (....................................................................) 

      

ลงชื่อ...................................................................... พยาน 

                        (....................................................................) 

 

 

 

 

 

 
 

ลงช่ือ............................................................... ผูใหสัญญา 

 



-๔- 

 

ขาพเจา........................................................... คูสมรสของ................................................................... 

ยินยอมให ....................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม 

                  (.................................................................) 

         

ลงชื่อ...................................................................... พยาน 

                        (..................................................................) 

      

ลงชื่อ...................................................................... พยาน 

                        (...................................................................) 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 
 

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

                              (....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................... ผูใหสัญญา 



 

สัญญาคํ้าประกัน 

 

 

เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ. ...........  

 
                ตามท่ี ................................................................................. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา” 

ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสัญญา” ใหไปปฏิบัติงานตาม

ขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสถาบันคูสัญญาในตางประเทศ ณ ....................................................................

ประเทศ................................................................................................ ตามสัญญาเลขท่ี ...................../.................... 

ฉบับลงวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ. ................. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนุญาต”นั้น  

 ขาพเจา......................................................................ผูคํ้าประกัน......................................................... 

อายุ.........................ป อาชีพ.................................................. ตําแหนง.............................................................. 

สังกัด........................................................... อยูบานเลขท่ี...................... ถนน.................................................. 

แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ....................................................จงัหวดั..................................

คูสมรสชื่อ...................................................................... เก่ียวพันกับผูใหสัญญาโดยเปน........................................... 

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ตกลงทําสัญญาคํ้าประกันใหไวกับผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

๑.  ผูคํ้าประกันยอมตกลงผูกพันตนเขาผูคํ้าประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญา

กระทําผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ผูคํ้าประกันยินยอมชําระหนี้ไมเกินกวาจํานวนเงินท่ีผูใหสัญญาตอง   

รับผิดตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นใหแกผูรับสัญญาทันทีท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับ

สัญญา และผูคํ้าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถามี)       

ครบเต็มจํานวน  

 ในกรณีท่ีผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหขยายเวลาไปปฏิบัติงานตามขอตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง

สถาบันคูสัญญาในตางประเทศตอไปอีก และผูรับสัญญาไดแจงใหผูคํ้าประกันทราบแลว ใหถือวาผูคํ้าประกันตกลง

รับเปนผูคํ้าประกันตอไปอีกตลอดชวงระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายเวลาตอดวย 

 ๒.  ในกรณีท่ีผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาตใหแก      

ผูใหสัญญา โดยไดแจงใหแกผูคํ้าประกันทราบ และผูคํ้าประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน

ในการชําระหนี้นั้น ใหถือวา ผูคํ้าประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว

เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูคํ้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมี

การชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย(ถามี) ครบเต็มจํานวน  

 

  

ลงช่ือ..................................................................ผูค้ําประกัน  



-๒- 

 

 ๓.  ผูคํ้าประกันขอแสดงหลักทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของผูคํ้าประกัน และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ 

เพ่ือเปนหลักฐานในการคํ้าประกันไวตอผูรับสัญญา ดังนี้ 

ท่ีดิน 

  โฉนดเลขท่ี ................................................เนื้อท่ี................ไร.................งาน...................ตารางวา 

อยูท่ีแขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.........................................................................

จังหวัด........................................................................ ราคาประมาณ..................................................บาท 

หลักทรัพยอ่ืน ๆ  

  ๑. ................................................................................................................................................... 

  ๒. ................................................................................................................................................... 

 ผูคํ้าประกันสัญญาวาจะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของผูคํ้าประกัน ตามท่ีระบุไว

ขางตนตลอดระยะเวลาท่ีสัญญานี้ยังมีผลบังคับอยู 

 ๔.  ผู คํ้าประกันจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางเวลาท่ีผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู          

ตามสัญญา 

 ๕.  ปจจุบันผูคํ้าประกันรับราชการในตาํแหนง...................................................................................... 

ระดับ................................................................................. อัตราเงินเดือน................................................. บาท 

สังกัดกรม................................................................... กระทรวง.......................................................................... 

บัตรประจําตัวขาราชการเลขท่ี............................วนัท่ีออกบัตร..............................บัตรหมดอาย.ุ.............................. 

 สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญา

ฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

ลงชื่อ................................................................... ผูคํ้าประกัน 

     (.....................................................................) 

 

           ลงชื่อ.................................................................. พยาน 

                (.....................................................................) 

 

       ลงชื่อ................................................................. พยาน 

                          (.....................................................................) 

           

 

 

 



-๓- 

 

 ขาพเจา ........................................................... คูสมรสของ ........................................................................ 

ยินยอมให ......................................................................ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม 

                  (.................................................................) 

         

ลงชื่อ...................................................................... พยาน 

                        (..................................................................) 
      

ลงชื่อ...................................................................... พยาน 

                        (...................................................................) 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 

 

 ลงชื่อ............................................................... ผูคํ้าประกัน 

                              (....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลงช่ือ..................................................................ผูค้ําประกัน  


