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สัญญาเลขที่………………./………….…..

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนที่.คณะศึ
.....................................................
.................................................................
.................................................................

วันที่........................เดือน....................................พ.ศ.........................
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย.......................................................
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ตาแหน่ง.................................................................................ซึ
่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”
ฝ่ายหนึ่ง กับ...........................................................................................................................................
เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..........................................พ.ศ................ อายุ..........ปี............เดือน..........วัน
เลขหมายประจาตัวประชาชน..................................................... ที่อยู่ตามทะเบียนอยู่บ้านเลขที่.................
หมูท่ ี่...........ถนน.................................ซอย.............................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................
เลขหมายโทรศัพท์.......................ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..................................
ซอย...................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.........................เลขหมายโทรศัพท์................................
สถานภาพ  โสด / หย่า / คู่สมรสตาย  สมรส คู่สมรสชื่อ.................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันไว้
มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงจ้างเข้าทางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจา  ชั่วคราว
 เพื่อทดลองปฏิบัติงาน ในสาย  วิชาการ  บริหารวิชาการ  ปฏิบัติการ ตาแหน่ง
.........................................................สังกัดส่วนงาน..................................................................................
1
- น นับตั้งแต่วันที่........................
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกาหนดระยะเวลา..............ปี
............เดื
อน..........วั
ตุลาคม
2564 ถึงวันที.่ ...........เดื
30
กันยายน
2565
เดือน................................พ.ศ.
...............
อน..............................พ.ศ.
...........................
โดยเริ่มรับเงิน ดังนี้
1.1 เงินเดือน..............................บาท (.............................................................................)
1.2 เงินประจาตาแหน่งประเภท.................................บาท (.............................................)
1.3 เงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร......................บาท (.............................................)
1.4 เงิน ....................................................................บาท (.............................................)
1.5 เงิน ....................................................................บาท (............................................)
1.6 เงิน ....................................................................บาท (............................................)

-2โดยจะจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ข้างต้นภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนหรือตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ในแต่ละประเภทนั้น ๆ ได้กาหนดไว้
ข้อ 2. พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงเข้าทางานและรับเงินตามข้อ 1 ทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัย
หักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่ต้องชดใช้ตามข้อ 6 และหรือเงินอื่นใดตามที่กฎหมาย
กาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยจ่าย จากเงินที่ได้รับตามข้อ 1 ได้
ข้ อ 3. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จะรั ก ษ าวิ นั ย และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้ง
คาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ ที่มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ ที่ใช้บังคับในขณะทาสัญญานี้และหรือที่จะได้
ออกใช้บังคับต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. การจ้ างพนัก งานมหาวิท ยาลั ย เพื่ อทดลองการปฏิบัติ งานจะต้อ งได้ รับ การทดลอง
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนด และการจ้าง
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าจะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 5. พนักงานมหาวิทยาลัยจะตั้งใจปฏิบัติงานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิท ยาลัย
กาหนด และจะอุทิศเวลาของตนทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งจะละเว้นการรับจ้างทางาน หรือประกอบอาชีพอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
หน้าที่ของตน ตลอดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้
ข้อ 6. ถ้ าพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ก่อ ให้เ กิ ดความเสี ย หายแก่ มหาวิท ยาลั ย ไม่ ว่า กรณี ใ ด ๆ
พนัก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยินยอมชดใช้ค่าเสี ย หายที่ เ กิดขึ้ นให้แก่ มหาวิ ท ยาลัย ภายใน 30 วัน นับ แต่วัน ที่
มหาวิทยาลัยเรียกร้อง หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชาระให้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว พนักงาน
มหาวิทยาลัยยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งด้วย จนกว่าจะ
ชาระครบถ้วน
ข้อ 7. ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่า นการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การปฏิบัติงานประจาปี หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีไ้ ม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งเลิก
จ้างตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การสั่งเลิกจ้างทั้งสิน้ ทุกประการ
ข้อ 8. สัญญาฉบับนีส้ ิน้ สุดลงในกรณีดังนี้
8.1 ครบกาหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างฉบับนี้
8.2 พนักงานมหาวิทยาลัยตาย
8.3 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ลาออก

-38.4 พนักงานมหาวิทยาลัยถูกสั่งเลิกจ้าง
8.5 พนักงานมหาวิทยาลัยถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือ ไล่ออก
8.6 พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
8.7 พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
ข้อ 9. ถ้าสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะชาระหนี้สิน
หรือภาระผูกพันใด ๆ อันมีต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
สะสม หรือเงินอื่นใดที่จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัย ชดใช้หนีส้ ินและหรือภาระผูกพันดังกล่าวได้อกี ด้วย
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ไว้เ ป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาตลอดโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ตอ่ หน้าพยานเพื่อเป็นหลักฐาน และยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..............................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(..............................................................)
ลงชื่อ..............................................................มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
(..............................................................)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ลงชื่อ..............................................................พยาน
นายอินทร ปันทา
(..............................................................)
พนักงานปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..............................................................พยาน
นายพิศุทธ์ อุดร
(..............................................................)
พนักงานปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้
พนักงานมหาวิทยาลัยทาสัญญาจ้างฉบับนีไ้ ด้

ลงชื่อ..............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................)

