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สัญญาเลขที่

/

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายบริการ

วันที่

ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
เดือน
พ.ศ.

.

.

สัญญาจ้างทางานฉบับนี้ทาขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 2
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โดย ดร.นายแพทย์วิชัย เทีย นถาวร
ต าแหน่ง
รองอธิก ารบดี
ผู ้ไ ด้ร ับ มอบอ านาจจากอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย พะเยา ตามค าสั ่ง
มหาวิท ยาลัย พะเยา ที่ 1707/2559 ลงวั น ที่ 18 เดื อ น สิง หาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ สั ญ ญานี้
จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่
หมูท่ ี่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญาจะเรียกว่า “พนักงาน” อีกฝ่ายหนึง่
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานตกลงรับจ้างปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย สายบริก าร
ในตาแหน่ง
สาขาวิชา/หน่วยงาน
คณะ/กอง
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เป็นกาหนดระยะเวลา 1 ปี โดยให้ทดลองงานเป็นเวลา 6 เดือน การกาหนดเวลาจ้าง
และอัตราค่าจ้างเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ด้วย ให้พนักงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มตามที่กาหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานจะต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีทั้งสิ้น
ข้อ 2. ในระหว่างเวลาจ้างตามสัญญานี้ ถ้าพนักงานความประพฤติผิดสัญญานี้ หรือไม่ผ่านการ
ประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด หรื อ ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ทดลองงาน พนั ก งานยิ น ยอมให้
มหาวิทยาลัยเลิกจ้างได้ โดยพนักงานจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ทั้งสิน้
ข้อ 3. พนักงานสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น ทั้งที่มีอยู่ในวันทาสัญญานี้
หรือที่จะมีข้นึ ต่อไปภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และให้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานีด้ ้วยเช่นกัน
.

.

.

.
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ข้อ 4. พนักงานสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเต็มกาลังความสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือกระทาการอื่นๆอันเป็นการส่งเสริมให้
กิจการของมหาวิทยาลัยดาเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะละเว้นจากการกระทาใดๆ ที่ขัด
กับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5. การลาของพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้น
ในภายหน้า
ข้อ 6. การไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ หรือการอื่นๆ ของพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7. ในระหว่ างการจ้ างตามสั ญ ญานี้ ถ้ าคู่สั ญ ญาฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จ ะเลิ ก
สัญญานีก้ ่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วั น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์มิได้ดาเนินการดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามที่กฎหมายกาหนดให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ 8. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอานาจในการเลิกจ้างพนักงานได้ ในกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ
8.1 ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
8.2 ไม่ ผ่ านการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ว่ าด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ. 2555 หมวด 5 (รวมระยะเวลาการทดลองงานเป็ น เวลา 6 เดื อ น)
กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2
8.2.1 ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลา 1 ปี
8.3 ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากเสร็จจากการไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือการอื่น
8.4 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย
8.5 ประพฤติตนไม่เหมาะสม
8.6 จงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
8.7 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
8.8 ก่อความวุ่นวาย แตกแยกในมหาวิทยาลัย
8.9 กรณี ค วามผิ ด ตามข้ อ 8.5 8.6 8.7 8.8 ให้ น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้พิจารณาการเลิกจ้าง
ข้อ 9. สัญญานีส้ ิน้ สุดลงเมื่อ
9.1 ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
9.2 พนักงานตาย
9.3 คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7
9.4 มหาวิ ท ยาลั ย บอกเลิ ก สั ญ ญาจ้ างในกรณี ที่ แ พทย์ ป ริ ญ ญาหรื อ แพทย์ ที่
มหาวิทยาลัยรับรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่า พนักงานมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
9.5 ได้รับอนุญาตให้ลาออก
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9.6 สิน้ สุดตามข้อ 8
9.7 ยุบหรือเลิกตาแหน่งหรือยุบหน่วยงาน
9.8 ถูกสั่งให้ออก หรือเลิกจ้างตามข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10. ในระหว่างการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ถ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกระทาด้วยประการใดๆเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับ มหาวิท ยาลัย ทุก ประการภายในกาหนดเวลาที่ม หาวิท ยาลัย จะเรีย กร้อ งสิท ธิใ ห้ช ดใช้แ ละยิน ยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นที่พนักงานมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่
ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ 11. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนประเภทพนักงานได้
ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยส่ง หรือสับเปลี่ยนโยกย้ายพนักงานไปทางานในสถานที่
ต่างๆและ/หรือไปทางานให้บุคคลอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ไม่วา่ จะเป็นการประจาหรือชั่วคราวก็ตาม
ข้อ 12. ในระหว่างการจ้างตามสัญ ญานี้ หากพนัก งานปฏิบัติงานตามสัญ ญาจ้าง ปฏิบัติงาน
นอกเหนื อ หน้ า ที่ ต ามสั ญ ญา แต่ ไ ด้ ใ ช้ ท รั พ ยากรของมหาวิ ทยาลั ย และก่ อให้ เกิ ดสิ่ งประดิ ษฐ์ ใ หม่ ขึ้ น มา หรื อ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว
เว้นแต่ลิขสิทธิ์ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หรือให้มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ร่วมในงานดังกล่าวที่พนักงาน
ได้ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่พนักงานมีกรรมสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่จะได้
ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
สัญ ญานี้ทาขึ้น สองฉบับ มีข้อ ความตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่า นและเข้า ใจข้อ ความในสัญ ญานี้
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ............................................................ มหาวิทยาลัย
โดย (ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร) ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ลงชื่อ........................................................ พนักงาน
(....................................................)

ลงชื่อ........................................................ พยาน
(นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคา)

ลงชื่อ........................................................ พยาน
(นางวศิณีย์ สิรบิ รรสพ)

-4 –
หนังสือยินยอมการทาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าพเจ้า............................................................คู่สมรสของ........................................................
ขอยินยอมให้......................................................ทาสัญญาฉบับนีไ้ ด้

ลงชื่อ.....................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม (คู่สมรส)
(.....................................................................)
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริง
ทุก ประการ หากปรากฏในภายหลั งว่ามีข้อความหรือ เอกสารหลัก ฐานใดไม่ถูก ต้อ งตรงตามความเป็น จริง
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.......................................................................พนักงาน
(.....................................................................)

หมายเหตุ

กรณีพนักงานมีคสู่ มรสตามกฎหมายต้องได้รับความยินยอมด้วย

