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บันทกึข้อตกลง 
การแลกเปลีย่น การเชิญ หรือการอนุญาตให้ปฏบัิติงาน 

ทาํที ่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
วนัที่...............เดือน..............................พ.ศ................ 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี ้ทําขึน้ระหว่างขณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เลขที่ 272 
ถนนพระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพ 10400 โดย..................................................... 
ตาํแหน่ง.................................................................ซ่ึงต่อไปนีเ้รียกว่า “คณะวทิยาศาสตร์” ฝ่ายหน่ึงกบั 
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................อายุ........................ปี 
ผู้แลกเปลีย่น / ผู้รับเชิญ / บุคคลที่จ้างจากแหล่งเงินอ่ืน ซ่ึงต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ตกลง” 
ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง/ระดบั.......................................................................................................................... 
สถานที่ทํางาน/ศึกษา.................................................................................โทรศัพท์......................................
อยู่บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อาํเภอ.......................................จงัหวดั.................................... 
โทรศัพท์.............................................โดย “คณะวทิยาศาสตร์” และ “ผู้ตกลง” มข้ีอตกลงกนัดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 คณะวทิยาศาสตร์ตกลงให้ ผู้แลกเปลีย่น ผู้รับเชิญ หรือบุคคลที่จ้างจากแหล่งเงิน
อ่ืนปฏิบัตงิานในคณะวทิยาศาสตร์ ตั้งแต่วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ...................... 
ถึงวนัที่...........เดือน.........................พ.ศ.............เป็นเวลา...........ปี...........เดือน.............วนั โดยผู้รับรองคือ 
(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................ตาํแหน่ง...................................................... 
ให้มาปฏิบัตงิานที่ภาควชิา/หน่วยงาน/โครงการ............................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 

ข้อ 2 ในระหว่างที่ “ผู้ตกลง” ปฏิบัตงิานในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
“ผู้ตกลง” ยินยอมประพฤติและปฏิบัติตามข้อบังคับ คําส่ัง และประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กําหนดหรือส่ังการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ “ผู้ตกลง”ลงนามใน
ข้อตกลงนี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า ข้อบังคับ คําส่ัง และ
ประกาศดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึข้อตกลงนี ้

ข้อ 3 ในระหว่างที่ “ผู้ตกลง” ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ได้ทํา หรือเกิดงานอันมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ “ผู้ตกลง” ตกลงยินยอมให้ลิขสิทธ์ิในงาน
ดงักล่าวตกเป็นของมหาวทิยาลยัมหิดลทันที นอกจากจะมข้ีอตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 4 ในระหว่างที่ “ผู้ตกลง” ปฏิบัตงิานในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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และได้ทําการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น อันอาจขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ได้ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร “ผู้ตกลง” ตกลงยนิยอมโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ดงักล่าวให้แก่มหาวทิยาลยัมหิดล นอกจากจะมข้ีอตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 5 “ผู้ตกลง” จะไม่เพกิถอนข้อตกลงในข้อ 3 และข้อ 4 แม้ว่า “ผู้ตกลง” จะไม่ 
ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วก็ตาม และให้การตกลงยินยอมสําหรับผลงานใน
ข้อ 3 และข้อ 4 มีผลต่อไปอีก 5 ปีนับแต่วันที่ “ผู้ตกลง” ได้พ้นจากการปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

ข้อ 6 ผู้ตกลงไม่เรียกร้องให้คณะวทิยาศาสตร์จดัสถานที่ปฏิบัตงิาน วสัดุและอุปกรณ์อ่ืน 
ใดเพิม่เตมิ 

ข้อ 7 ผู้ตกลงไม่ใช่ผู้ปฏิบัตงิานของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และตกลง 
ยินยอม ไม่เรียกร้องสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ 
หรือกฎหมาย อ่ืนๆ รวมทั้งไม่เรียกร้องสวัสดิการต่างๆ และทางคณะวิทยาศาสตร์ไม่รับผิดชอบความ
เสียหายที่เกิดจากการ กระทําของผู้ตกลง โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์หรือนอก
สถานที่อ่ืนๆ  

ข้อ 8 การส้ินสุดการแลกเปลีย่น การเชิญ หรือการอนุญาตให้ปฏิบัตงิาน 
(1) ตาย
(2) พ้นสภาพหรือเปลีย่นสถานะจากการเป็นบุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ครบระยะเวลาที่รับอนุญาตจากคณะวทิยาศาสตร์
(4) ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแจ้งยกเลิกการแลกเปลี่ยน การรับเชิญ หรือการอนุญาตให้

ปฏิบัตงิาน โดยทําเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการ 

บันทึกข้อตกลงนีท้ําขึน้สองฉบับมข้ีอความถูกต้องตรงกนัทั้ง “คณะวทิยาศาสตร์” และ 
“ผู้ตกลง” ได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จงึได้ลงนามไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและเกบ็ไว้ฝ่ายละฉบับ 

…………………………... 
(………………….………) 

คณะวทิยาศาสตร์     
มหาวทิยาลยัมหิดล  

…………………………... 
(………………….………) 

ผู้ตกลง 

…………………..………. หัวหน้าภาควชิา / 
หน่วยงาน / โครงการ 
หรือ ผู้แทนรับรอง 

…………………………... พยาน 
(………………………….) (………………………….) 

…………………………... ผู้แทนโดยชอบธรรม …………………………... 
(………………………….) (………………………….) 

หมายเหตุ กรณี “ผู้ตกลง” ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะจะต้องได้รับความยนิยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย 

ผู้แทนโดย

ชอบธรรม 



ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 1 

คาํขออนุมตัิดําเนินการการแลกเปลีย่น การเชิญ 
หรือการอนุญาตให้ปฏบัิติงาน 

  วนั............เดือน.............................พ.ศ................ 

ด้วย((ภาควชิา/หน่วยงาน/โครงการ)........................................................................................................ ใคร่ขออนุญาตให้ 
นาย/นาง/นางสาว.........................................................................ภาษาองักฤษ.................................................................... 

 ข้าราชการ   พนักงาน    นักศึกษา    อ่ืนๆ................................... ตาํแหน่ง......................................................... 
รายละเอยีดสถานที่ทํางาน/ศึกษา.......................................................................................................................................... 
วตัถุประสงค์เพ่ือ.................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
และให้ปฏิบัตงิานในคณะวทิยาศาสตร์ ตั้งแต่.......................................................ถึง............................................................ 
เป็นเวลา................ปี................เดือน.............วนั โดยขออนุมตัใิช้สถานที่ และเคร่ืองมือ ดงันี ้

1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
ซ่ึงมค่ีาธรรมเนียมการใช้สถานที่และเคร่ืองมือตามประกาศของคณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นจาํนวน...................................บาท (..............................................................................................................................) 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบโปรดพจิารณาอนุมตั ิจกัเป็นพระคุณยิง่ 

 ลงช่ือ ................................................................ 
    (     ) 

         หัวหน้าภาควชิา/หน่วยงาน/โครงการ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

การพจิารณา 

  อนุมตัิ 
    ให้ดาํเนินการแลกเปลีย่น การเชิญ และการอนุญาตให้ปฏิบัตงิาน 
    เกบ็ค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 

 ลงช่ือ ..................................................................... 

 (    ) 

    คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

  วนัที.่............................................................. 
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ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 

ข้อมูลเพ่ือจดัทําบัตรแสดงตน 

(1) ผู้รับรอง
นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง.................................................................................................................................... 
ภาควชิา/หน่วยงาน/โครงการ.............................................................โทร................................. 

(2) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกบัตร.........................................บาท 
(...............................................................................) 

 เอกสารประกอบ 

(1) บันทึกข้อตกลงการแลกเปลีย่น การรับเชิญ หรือการอนุญาตให้ปฏิบัตงิาน
(2) สําเนาบัตรประชาชน
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน
(4) ข้อตกลง / สัญญาที่เกีย่วข้อง
(5) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จํานวน 1 รูป
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