
 
 

บันทกึข้อตกลง 
MEMORANDUM OF AGREEMENT 

การแลกเปล่ียน การเชิญ หรือ การอนุญาตใหป้ฏิบติังาน 
For Exchanging, Invitation, or Permission to Work 

 

ท าท่ี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
Written at Faculty of Science, Mahidol University 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date  Month  B.E.  

 

 

 บนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ี ท าข้ึนระหวา่งคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 This memorandum of agreement is made at the Faculty of Science, Mahidol University,  

เลขท่ี 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 โดย 
located at 272 Rama VI Road   Thung Phaya Thai   Ratchathewi   Bangkok    10400.    By 

……...…………………………………………………………………………………, ต าแหน่ง คณบดีคณะวทิยาศาสตร์  
             position 

ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “คณะวทิยาศาสตร์” ฝ่ายหน่ึง กบั  
hereinafter called “Faculty of Science” of the one part and  

(นาย / นาง / นางสาว ) …………………………………………………… อาย ุ………… ปี,  
(  Mr / Mrs  /   Miss    )                                                                      age               years 

ผูแ้ลกเปล่ียน  / รับเชิญ  / บุคคลท่ีจา้งจากแหล่งเงินอ่ืน ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูต้กลง” อีกฝ่ายหน่ึง 
the exchange person / invitee / person hired via other source of fund, hereinafter called “The Assenter” 

ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง / ระดบั ………………….…………………………... 
who currently holds the position/level of 

สถานท่ีท างาน / สถาบนัการศึกษา ………………………………………………………… โทรศพัท ์………………………… 
Workplace/Education Institute             Phone 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………… อาคาร / ตึก ………………………………………   ตรอก / ซอย …………………………… 
Currently staying at                              Building                                                      Alley/Soi 

ถนน ……………………………  แขวง / ต าบล …………………  จงัหวดั ……………………  โทรศพัท ์………………… 
Street/Road                                            Subdistrict/Tambon                         Province                                             Phone 
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โดยคณะวทิยาศาสตร์ และ ผูต้กลง มีขอ้ตกลงกนัดงัต่อไปน้ี 
by that the “Faculty of Science” and “The Assenter” have agreed to enter the agreement as follows: 

 
 ขอ้ 1  คณะวทิยาศาสตร์ ตกลงใหผู้แ้ลกเปล่ียน ผูรั้บเชิญ หรือ บุคคลท่ีจา้งจากแหล่งเงินอ่ืน 
 Article 1  The Faculty of Science agreed to allow the exchange person, the invitee, or the person hired via other source of fund 

ปฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ ตั้งแต่วนัท่ี ……………… เดือน ……………………… ปี ……………………… ถึงวนัท่ี 
to practice in the Faculty of Science from       Date                            Month                                         B.E.                                           until  

วนัท่ี …………… เดือน …………………… ปี ………………… เป็นเวลา …………… ปี …………… เดือน …………… วนั 
Date             Month    B.E.    total                year(s)               month(s)                days,  

โดยมีผูรั้บรองคือ (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………………… ต  าแหน่ง ……………………… 
by having                 (  Mr   /  Mrs   /   Miss   )                                                                                                , position               as the guarantor  

ใหม้าปฏิบติังานท่ีภาควชิา / หน่วยงาน / โครงการ …………………………………………………………………………….. 
and the person shall work at Department / Unit / Project of 

 
 ขอ้ 2  ในระหวา่งท่ี “ผูต้กลง” ปฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 Article 2  While “The Assenter” is working in the Faculty of Science, Mahidol University,  

“ผูต้กลง” ยนิยอมประพฤติและปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ค าสัง่ และประกาศของคณะวทิยาศาสตร์ และ  
“The Assenter” has consented to strictly follow the regulations, orders, and announcements of the Faculty of Science and 

มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีไดก้ าหนดหรือสัง่การ ทั้งท่ีไดอ้อกใชบ้งัคบัอยูก่่อนแลว้ตอนท่ี “ผูต้กลง”  
Mahidol University which has been stipulated or ordered, both ones that are already in effect before the date that “The Assenter” 

ลงนามในขอ้ตกลงน้ี และท่ีจะไดอ้อกใชบ้งัคบัต่อไปในภายภาคหนา้โดยเคร่งครัด และใหถื้อวา่ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่  
sign this agreement, and ones that are to be in effect in the future, and consider the regulations, orders, 

และ ประกาศดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงน้ี 
and announcements are part of this memorandum of agreement. 

 
 ขอ้ 3  ในระหวา่งท่ี “ผูต้กลง” ปฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 Article 3  While “The Assenter” is working at the Faculty of Science, Mahidol University,  

และไดท้ าหรือเกิดงานอนัมีสิทธ์ิตามกฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ “ผูต้กลง” ตกลงยนิยอมให ้
and has created works that are regarded to have copyright according to the Copyright Law, “The Assenter” has agreed to  

ลิขสิทธ์ิในงานดงักล่าวตกเป็นของมหาวทิยาลยัมหิดลทนัที นอกจากจะมีขอ้ตกลงเป็นอยา่งอ่ืน 
immediately let the copyright of such works belong to Mahidol University, unless different agreement has been made. 

 
 ขอ้ 4  ในระหวา่งท่ี “ผูต้กลง” ปฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 Article 4  While “The Assenter” is working in the Faculty of Science, Mahidol University,  

และไดท้ าการประดิษฐห์รือออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึน อนัอาจขอรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรได ้
and have invented or designed a product which may be registered for a patent or a petty patent   

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสิทธิบตัร “ผูต้กลง” ตกลงยนิยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรดงักล่าว 
according to the Patent Law, “The Assenter” has agreed to transfer the right to register for the patent or the petty patent 

ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัมหิดล นอกจากจะมีขอ้ตกลงเป็นอยา่งอ่ืน 
to Mahidol University, unless different agreement has been made. 
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 ขอ้ 5  “ผูต้กลง” จะไม่เพิกถอนขอ้ตกลงในขอ้ 3 และ ขอ้ 4 แมว้า่ “ผูต้กลง”  
 Article 5  “The Assenter” shall not revoke the agreement in Article 3 and Article 4, even “The Assenter” 

จะไม่ปฏิบติังานท่ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล แลว้ก็ตาม และใหก้ารตกลงยนิยอมส าหรับผลงาน 
no longer work at the Faculty of Science, Mahidol University, and the agreement of the work  

ในขอ้ 3 และ ขอ้ 4 มีผลต่อไปอีก 5 ปีนบัแต่วนัท่ี “ผูต้กลง” ไดพ้น้จากการปฏิบติังานใน  
in Article 3 and Article 4 shall be in effect for additional 5 years as from the date that service term of “The Assenter” has ended for 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
the Faculty of Science, Mahidol University. 

 
 ขอ้ 6  ผูต้กลงจะไม่เรียกร้องใหค้ณะวทิยาศาสตร์จดัสถานท่ีปฏิบติังาน วสัดุ  
 Article 6  The assenter will not demand the Faculty of Science to arrange the workspace, materials,  
และอุปกรณ์อ่ืนใดเพ่ิมเติม 
or any additional equipment. 

 
 ขอ้ 7  ผูต้กลงไม่ใช่ผูป้ฏิบติังานของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และตกลง 
 Article 7  The assenter is NOT the worker of Faculty of Science, Mahidol University, and has agreed to 
ยนิยอมไม่เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ หรือ 
refrain from demanding the rights according to the Labour Law, Social Security Law, Labour Relations Law, 
กฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้งไม่เรียกร้องสวสัดิการต่างๆ และทางคณะวทิยาศาสตร์ไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดจาก 
or any other type of laws, including not demanding for various welfares, and the Faculty of Science is NOT responsible for any damage 
การกระท าของผูต้กลง โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทั้งในคณะวทิยาศาสตร์หรือนอกสถานท่ีอ่ืนๆ 
caused by the action of the assenter, whether intended or not, both inside and outside of the Faculty of Science. 

 
 ขอ้ 8  การส้ินสุดการแลกเปล่ียน การเชิญ หรือ การอนุญาตใหป้ฏิบติังาน 
 Article 8  The termination of the exchange, invitation, or permission: 

(1) ตาย 
Death 

(2) พน้สภาพหรือเปล่ียนสถานะจากการเป็นบุคลากรของหน่วยงานตน้สงักดั 
Cease to be or change in status of being the personnel of the place of affiliation 

(3) ครบระยะเวลาท่ีรับอนุญาตจากคณะวทิยาศาสตร์ 
Expiry of permission from the Faculty of Science 

(4) ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแจง้ยกเลิกการแลกเปล่ียน การรับเชิญ หรือการอนุญาตให ้
    One of the two party revoke the exchange, invitation, or permission 
ปฏิบติังาน โดยท าเป็นหนงัสือแจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ 
to work, and have the notification document no less than 7 office days prior to the termination. 
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 บนัทึกขอ้ตลงน้ีท าข้ึนสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทั้ง “คณะวทิยาศาสตร์” และ “ผูต้กลง” ได้
อ่านและเขา้ใจโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งนามไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และเก็บไวฝ่้ายละฉบบั 
 This memorandum of agreement is made in two copies which have the same and accurate content. “The Faculty of 
Science” and “The Assenter” have read and understood all the content of the agreement, and have signed their names before 
the witness and kept each of the copy for themselves. 

 

…………………………... คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล …………………………... ผูต้กลง 

(………………….………) Faculty of Science, Mahidol University (………………………….) The Assenter 

    

…………………..………. หวัหนา้ภาควชิา / หน่วยงาน / 

โครงการ หรือ ผูแ้ทนรับรอง 
Head of the Department / Unit / Project or 

Representative of the Guarantor 

…………………………... พยาน 

(………………………….) (………………………….) Witness 

    

…………………………... ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
Rightful Representative 

…………………………... ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
Rightful Representative (………………………….) (………………………….) 

 

หมายเหต ุ กรณี “ผูต้กลง” ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมดว้ย 

Remarks In cases that “The Assenter” has not reached his or her legal age, the 

consent of the rightful representative is also required in the agreement. 

 



 

ค ำขออนุมตัดิ ำเนินกำรกำรแลกเปลีย่น กำรเชิญ 
Request to Process the Exchange, Invitation, 

หรือกำรอนุญำตให้ปฏบิัตงิำน 

or Permission to Work 

 

 
วนั …… เดือน ………...... พ.ศ....…… 

Date          Month                       B.E.   

  ดว้ย (ภาควชิา/หน่วยงาน/โครงการ)................................................................. ใคร่ขออนุมติัให ้
  As the (Department / Unit / Project)                                                wish to request the approval for  

นาย / นาง / นางสาว ......................................................... ภาษาองักฤษ.................................................................... 
Mr / Mrs / Miss      English 

 ขา้ราชการ          พนกังาน      นกัศึกษา    อ่ืนๆ ……………….… ต าแหน่ง ……………….......................…. 
         Civil Servant             Employee              Student            Other                          Position 

รายละเอียดสถานท่ีท างาน/ศึกษา ............................................................................................................................. 
Workplace/Education Institute Details  

วตัถุประสงคเ์พื่อ ...................................................................................................................................................... 
to serve the objective of 

และใหป้ฏิบติังานในคณะวทิยาศาสตร์ตั้งแต่ .................................................. ถึง .................................................. 
and work in the Faculty of Science from                   to  

เป็นเวลา ............ ปี ............ เดือน ........... วนั โดยขออนุมติัใชส้ถานท่ีและเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
For                      year(s)           month(s)             days, and request the approval to use the workspace and equipment as follows: 

1. ………………………………………………………………………................................ 
2. ………………………………………………………………………................................ 
3. ………………………………………………………………………................................ 

  ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมการใชส้ถานท่ีและเคร่ืองมือตามประกาศของคณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นจ านวน ................. บาท (...................................................................................................................................) 
  which have the upholding fee of the workspace and the equipment, according to the Faculty of Science 
announcement, of               Baht 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั จกัเป็นพระคุณยิง่ 
  For your consideration and to be approved. 

 

     ลงช่ือ  …………………………………....................................... 
      (                                                    ) 
            หวัหนา้ภาควชิา / หน่วยงาน / โครงการ 
              Head of the Department / Unit / Project 

____________________________________________________________________ 

Part 1 
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  การพิจารณา 
  Consideration 

   อนุมติั 
   Approved 

    ให้ด าเนินการแลกเปล่ียน การเชิญ และการอนุญาตให้ปฏิบติังาน 
    Allow the exchange, invitation, and permission to work 

    เก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 
    Collect the fee according to the Faculty of Science announcement 
 

     ลงช่ือ  …………………………………....................................... 
      (                                                    ) 
            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
             Dean, Faculty of Science 

____________________________________________________________________ 
 
  ข้อมูลเพ่ือจดัท ำบัตรแสดงตน 
  Information to make the identification card 

(1) ผูรั้บรอง 
Guarantor 

 นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................  
 Mr / Mrs / Miss  

 ต าแหน่ง....................................................................................................................... 
 Position 

 ภาควิชา/หน่วยงาน/โครงการ.................................................... โทร .......................... 
 Department / Unit / Project  

(2) ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกบตัร ..................................................... บาท 
Copy of the fee receipt                 Baht 

(………………………………....................………..) 
____________________________________________________________________ 

 
  เอกสารประกอบ 
  Additional Documents 

(1) บนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียน การรับเชิญ หรือการอนุญาตให้ปฏิบติังาน 
Memorandum of Agreement for Exchanging, Invitation, or Permission to Work 

(2) ส าเนาบตัรประชาชน 
Copy of the citizen identification card / passport 

(3) ส าเนาทะเบียนบา้น 
Copy of the House Registration 

(4) ขอ้ตกลง / สญัญา ท่ีเก่ียวขอ้ง 
Related Agreements / Contracts 

(5) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป 
One 2-inch Color Photograph 

Part 2 

Part 3 

Part 4 


