
สัญญาเลขที่………………./………….….. 

สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย 

เขียนที่...................................................... 

................................................................. 

................................................................. 

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

สัญญาฉบับนีท้ าขึน้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่โดย....................................................... 

ต าแหน่ง.................................................................................ซึ่งตอ่ไปในสัญญานี้เรยีกว่า “มหาวิทยาลัย” 

ฝา่ยหนึ่ง กับ........................................................................................................................................... 

เกิดเมื่อวันที่.............เดือน..........................................พ.ศ................ อายุ..........ปี............เดือน..........วัน 

เลขหมายประจ าตัวประชาชน..................................................... ที่อยู่ตามทะเบียนอยู่บ้านเลขที่................. 

หมูท่ี่...........ถนน.................................ซอย.............................ต าบล/แขวง.................................................  

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................ 

เลขหมายโทรศัพท์.......................ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน.................................. 

ซอย...................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................................... 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.........................เลขหมายโทรศัพท์................................ 

สถานภาพ  โสด / หย่า / คู่สมรสตาย  สมรส  คู่สมรสชื่อ................................................................. 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า    “พนักงานมหาวิทยาลัย”    อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันไว้ 

มีขอ้ความดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงจ้างเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประจ า     ช่ัวคราว 

 เพื่อทดลองปฏิบัติงาน   ในสาย      วิชาการ      บริหารวิชาการ     ปฏิบัติการ      ต าแหน่ง 

.........................................................สังกดัส่วนงาน.................................................................................. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่มีก าหนดระยะเวลา..............ปี............เดือน..........วัน นับตั้งแต่วันที่........................ 

เดือน................................พ.ศ. ............... ถึงวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ........................... 

โดยเริ่มรับเงนิ ดังนี้ 

1.1 เงนิเดือน..............................บาท (.............................................................................) 

1.2 เงนิประจ าต าแหน่งประเภท.................................บาท  (.............................................) 

1.3 เงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร......................บาท  (.............................................) 

1.4 เงิน ....................................................................บาท  (.............................................) 

1.5 เงิน ....................................................................บาท  (............................................) 

1.6 เงิน ....................................................................บาท  (............................................) 
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โดยจะจ่ายเงนิเดือนและเงนิอื่น ๆ ข้างตน้ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนหรือตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ในแต่ละประเภทนั้น ๆ ได้ก าหนดไว้ 

ข้อ 2. พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงเข้าท างานและรับเงินตามข้อ 1 ทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัย

หักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่ต้องชดใช้ตามข้อ 6 และหรือเงินอื่นใดตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยจ่าย จากเงนิที่ได้รับตามข้อ 1 ได้ 

ข้อ  3 .  พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ยจะรั กษาวิ นั ย  และประพฤติปฏิบั ติ ต ามข้ อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่วา่ด้วยการบริหารงานบุคคล และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้ง

ค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือที่มหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ ที่ใช้บังคับในขณะท าสัญญานี้และหรือที่จะได้

ออกใช้บังคับต่อไปในภายภาคหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ค าสั่ง ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 4. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดลองการปฏิบัติ งานจะต้องได้รับการทดลอง

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนด และการจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าจะต้องได้รับการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี  ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับ

ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 5. พนักงานมหาวิทยาลัยจะตั้งใจปฏิบัติงานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และจะอุทิศเวลาของตนทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ทั้งจะละเว้นการรับจ้างท างาน หรือประกอบอาชีพอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง

หนา้ที่ของตน ตลอดระยะเวลาการจา้งตามสัญญาจา้งฉบับนี้ 

ข้อ 6. ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ 

พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

มหาวิทยาลัยเรียกร้อง หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ช าระให้ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว พนักงาน

มหาวิทยาลัยยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งด้วย จนกว่าจะ

ช าระครบถ้วน 

ข้อ 7. ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

การปฏิบัติงานประจ าปี หรอืไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนีไ้ม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งเลิก

จ้างตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันที และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การสั่งเลิกจา้งทั้งสิน้ทุกประการ 

ข้อ 8. สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงในกรณีดังนี้ 

8.1 ครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจา้งฉบับนี้ 

8.2 พนักงานมหาวิทยาลัยตาย 

8.3 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ลาออก 
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8.4 พนักงานมหาวิทยาลัยถูกสั่งเลิกจ้าง 

8.5 พนักงานมหาวิทยาลัยถูกสั่งลงโทษปลดออก หรอื ไล่ออก 

8.6 พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน 

8.7 พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิการปฏิบัติงานประจ าปี 

ข้อ 9. ถ้าสัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม พนักงานมหาวิทยาลัยจะช าระหนี้สิน 

หรือภาระผูกพันใด ๆ อันมีต่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดให้ครบถ้วนทันที และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน

สะสม หรือเงนิอื่นใดที่จะพึงได้รับจากมหาวทิยาลัย ชดใช้หนีส้ินและหรอืภาระผูกพันดังกล่าวได้อกีด้วย 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นไว้เป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้ าใจ

ข้อความในสัญญาตลอดโดยละเอียดแลว้ จงึได้ลงลายมือช่ือไว้ตอ่หนา้พยานเพื่อเป็นหลักฐาน และยึดถือไว้

ฝา่ยละฉบับ 

 
 

ลงช่ือ..............................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 

      (..............................................................) 

 
 

ลงช่ือ..............................................................มหาวิทยาลัย 

      (..............................................................) 

 
 

ลงช่ือ..............................................................พยาน 

      (..............................................................) 

 
 

ลงช่ือ..............................................................พยาน 

      (..............................................................) 

 

ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้

พนักงานมหาวิทยาลัยท าสัญญาจา้งฉบับนีไ้ด้ 

 

 

ลงช่ือ..............................................................คู่สมรสผู้ใหค้วามยินยอม 

      (..............................................................) 
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