
สัญญาให้บุคลากรไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 

      เขียนที.่......................................................... 
วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ............... 

 
  ข้าพเจ้า ชื่อ...........................................................................................เกดิเมือ่วนัที.่............เดอืน
......................................พ.ศ..................อายุ...............ปี  รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง........................................................................ อัตราเงินเดือน.......................บาท 
สังกัด..................................................มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่บ้านเลขท่ี...................
ซอย.....................................ถนน..............................ต าบล....................................อ าเภอ........................................
จังหวัด........................................ชื่อคู่สมรส…………......................................................................ได้รับอนุมัติให้ไป
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๕๗    จึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย
...................................................................ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้รับสัญญา”  ดังมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ในระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ข้าพเจ้าจะรักษาวินัยของข้าราชการโดยเคร่งครัดและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗   และตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนของกระทรวงการคลัง ทั้งที่ใช้อยู่ในวันท าสัญญานี้และที่จะมี
ประกาศใช้ขึ้นใหม่ในภายหน้า และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ส าเร็จโดย
เรียบร้อย ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ดังกล่าว 
  ข้อ ๒  ในกรณีที่ข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๑ หรือในกรณีที่ผู้รับสัญญาพิจารณา
เห็นว่าข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติงานตามโครงการฯ  ได้ส าเร็จภายในก าหนดก็ดี  หรือผู้รับสัญญามีความจ าเป็น
ในทางราชการที่จะเรียกให้ข้าพเจ้ากลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการใด ๆ ก็ดี  ผู้รับสัญญาชอบที่จะระงับการ
จ่ายเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนใดได้ทันที  และชอบที่จะเรียกตัวข้าพเจ้ากลับประเทศไทยได้ในกรณีเช่นนี้  ข้าพเจ้า
จะรีบเดินทางกลับมาและรีบรายงานตัวต่อผู้รับสัญญาโดยไม่ชักช้า 
  ความเสียหายใด ๆ  อันเนื่องมาจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคก่อน  ข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น 
  ข้อ ๓  เมื่อข้าพเจ้ากลับจากการไปปฏิบัติงานตามโครงการฯ แล้ว ทั้งนี้  ไม่ว่าการปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ จะส าเร็จหรือไม่ หรือข้าพเจ้าถูกเรียกตัวกลับตามสัญญา ข้อ ๒ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรับราชการ
ต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ  
  อนึ่ง  ในกรณีที่จะมีการโอนย้ายไปยังส่วนราชการอ่ืน หรือจะไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ปฏิบัติการวิจัยต่อ ณ ต่างประเทศ ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติราชการในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
  ข้อ ๔  ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อ ๓ หรือข้าพเจ้าไม่กลับมารับราชการต่อด้วยเหตุใด ๆ   
ก็ดี  ข้าพเจ้าจะชดใช้เงินเดือน เงินเพ่ิม และ/หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับ



๒ 
 

อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการฯ คืนให้แก่ผู้รับสัญญาทั้งสิ้น  นอกจากนี้  ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินเป็นเบี้ยปรับ
ให้แก่ผู้รับสัญญาอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินที่ข้าพเจ้าต้องชดใช้คืน 
  ข้อ ๕  เงินที่จะชดใช้คืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจะช าระให้ทั้งหมดภายใน
ก าหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากข้าพเจ้าไม่ช าระให้ภายในก าหนดหรือช าระให้แ ต่ไม่
ครบ ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู้รับสัญญาหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้คิดดอกเบี้ยจากจ านวนเงินที่ยังมิได้
ช าระในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
  ข้อ ๖  ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดตามสัญญาข้อ ๓ และข้อ ๔ ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก และผู้รับสัญญากับกระทรวงการคลัง

พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิด 
ข้อ ๗  ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้  ข้าพเจ้ายอมให้

ผู้รับสัญญาหักเอาเงินจากเงินบ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการได้ 
  ข้อ ๘  ในการท าสัญญานี้  ข้าพเจ้าจัดให้....................................................................................... 
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว 
  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้รับสัญญาถือไว้ ๒ ฉบับ และข้าพเจ้าถือไว้ 
๑ ฉบับ 
  ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุก
ประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้สัญญา 
           (................................................................) 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้รับสัญญา 
           (................................................................) 
 
     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
           (................................................................) 
 
     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
           (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

  ข้าพเจ้า..........................................................คู่สมรสของ................................................ 
ยินยอมให้........................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้ยินยอม 
          (................................................................) 
 
    ลงชื่อ.................................................................พยาน 
          (................................................................) 
 
    ลงชื่อ.................................................................พยาน 
          (................................................................) 
 
 



๔ 
 

สัญญาค ้าประกัน 
 

      เขียนที.่......................................................... 
วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ............... 

 
  ข้าพเจ้า ชื่อ................................................................................................. อายุ........................ปี   
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.................ซอย.................................ถนน.................................ต าบล............................... 
อ าเภอ.......................................จังหวัด..................................อาชีพ.................................รบัราชการสงักดักระทรวง
................................................. กรม...............................................กอง.......................................ต าแหน่ง
.............................อัตราเงินเดือน......................บาท ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่..............................................
ดังมีข้อความต่อไปนี้ คือ 
  ข้อ ๑  ตามท่ี......................................................................................ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  และได้ท าสัญญาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามสัญญา
ลงวันที่.............เดือน..............................................พ.ศ...................นั้น ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญา
ดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว  จึงขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าถ้า.................................
ผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวนั้น  ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแทนทันที โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมิต้องเรียกร้องให้........................... ............
ช าระหนี้ก่อน 
  ข้อ ๒  ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า  และซึ่งปลอดจากภาระผูกพัน
ใด ๆ อันท าให้ทรัพย์สินนี้เสื่อมราคา เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อ.......................................................
ดังนี้ 
  ที่ดิน 

ก. โฉนด เลขท่ี....................................................เนื้อท่ี.................ไร่...................งาน..............วา 
อยู่ที่ต าบล.............................................อ าเภอ...............................................จังหวัด............................................... 
ราคาประมาณ..................................................บาท 

ข. โฉนด เลขท่ี...................................................เนื้อท่ี.................ไร่...................งาน...............วา 
อยู่ที่ต าบล.............................................อ าเภอ................................................จังหวัด.............................................. 
ราคาประมาณ..................................................บาท 
  หลักทรัพย์อ่ืน ๆ 

ก.  ..................................................................................................................................... ........ 
.................................................................................................................................................................................  

ข. .............................................................................................................................................. 
............................................................. ....................................................................................................................  
  ข้อ ๓  ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า ตามท่ี
ระบุไว้ในข้อ ๒  แห่งสัญญานี้ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้ยังคงมีผลอยู่ 
  ข้อ ๔  ข้าพเจ้าสัญญาว่า  แม้...................................................................................................... 
จะผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่............................................................................................ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนช าระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง และยังรับเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไป 



๕ 
 

  ข้อ ๕  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่....................................................... 
ต้องรับผิดชอบตามสัญญา 
  หนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านทราบความและเข้าใจดีตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อต่อหน้า
พยานเป็นส าคัญ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้ าประกัน 
           (................................................................) 
 
     ลงชื่อ.............................................................. ...พยาน 
           (................................................................) 
 
     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
           (................................................................) 
 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................คู่สมรสของ............................................... 
ยินยอมให้........................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้ยินยอม 
           (................................................................) 
  
     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
           (................................................................) 
   
     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
           (................................................................) 
 
 
 
 


