อากรแสตมป์
๑ บาท

รูปถ่าย
๑ นิ้ว

สัญญาจ้างเลขที่.........../.............

สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่..........................................
ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ จ ะเรี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ าง” ฝ่ ายหนึ่ งกั บ
นาย/นาง/นางสาว...............................................................เกิดเมื่อวันที่........เดือน.....................พ.ศ................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................ออกให้ ณ ..........................................................
วันออกบัตรวันที่...................วันบัตรหมดอายุวันที่...................สัญชาติ...............เชื้อชาติ............... อายุ.........ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่..................................หมู่ที่......................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์.................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน....................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์บ้าน........................... โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................E-Mail......................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างลูกจ้างเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่ง ........................................................
สังกัดหน่วยงาน……………….……………………………..………………………………..…… มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีกาหนดเวลา........ปี..........เดือน.......วัน นับตั้งแต่วันที่ .................................. ถึงวันที่ .....................................
ลู ก จ้ า งมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภาระงานตามรายละเอี ย ดที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ก าหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ข้อ ๒ ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ………..........………………………...……………...บาท
(………………….…………………………………………) โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้ จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันท าการ
สุดท้ายของเดือน
ข้อ ๓ ลูกจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ตลอดจนนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการบริหารงาน ทั้งที่มีอยู่ในวันทาสัญญานี้หรือ
ที่มหาวิทยาลัยจะได้กาหนดให้มีขึ้นต่อไปภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๔ ลูกจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเต็มกาลังความสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือกระทาการอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริม
ให้กิจการของมหาวิทยาลัยดาเนินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญาว่าจะละเว้นจากการกระทาใด ๆ
ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

-๒ข้อ ๕ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม และตามที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ประกาศบังคับใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ข้อ ๖ สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม
(๔) สิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา
(๕) ถูกสั่งให้ออก หรือถูกเลิกจ้าง
(๖) ยุบเลิกตาแหน่ง หรือยุบเลิกหน่วยงาน
(๗) ไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน
(๘) ในรอบปีของสัญญาจ้าง ลาป่วยเกินสิบสองครั้ง และมาสายเกินสิบห้าครั้ง
ข้อ ๗ สัญญาว่าจ้างฉบับนี้ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน
ข้อ ๘ ลูกจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามตาแหน่งในประกาศมหาวิทยาลัย
หากลูกจ้างมี ความประสงค์ที่ จะลาออก ลูกจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างได้ท ราบล่วงหน้ าเป็น ลายลักษณ์ อักษร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน กรณีแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๙ วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี การลาหยุดงาน การจ่ายค่าจ้างระหว่างวันลา
การเลิกจ้าง และการจัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
มหาวิท ยาลั ยเพื่ อจ้างหรือต่ อสั ญ ญาจ้างและการเพิ่ มค่าจ้าง ให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ น
ที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๑ สิทธิการลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา ให้เป็นดังนี้
๑๑.๑ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วย โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ปีหนึ่งไม่เกินแปดวันทาการ เว้นแต่
ในกรณีที่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบหกเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าวและในปีถัดไป
ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งได้จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องนั้นมีสทิ ธิลาป่วยได้ปีหนึ่ง ไม่เกินสิบห้าวันทาการ
๑๑.๒ ลูกจ้างมีสิทธิลากิจ ปีหนึ่งไม่เกินเจ็ดวันทาการ โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองวัน และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างก่อน ในการลากิจดังกล่าวนั้น
ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
๑๑.๓ ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรปีหนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน สี่สิบห้าวัน และอีกสี่สิบห้าวัน ให้รับจากประกันสังคม เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
๑๑.๔ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการลาพักผ่อนประจาปีสิบวันทาการ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการโดยอนุโลม แต่ในปีแรกลูกจ้างต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน จึงจะได้รับ
สิทธิดังกล่าว

-๓๑๑.๕ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการลา เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร การเข้ารั บการระดมพล
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม และการไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหาร โดยแยกประเภท ดังนี้
(๑) การลาไปเพื่ อ เข้ ารั บ การฝึ ก วิ ช าทหาร ลู ก จ้ างให้ ได้ รั บ ค่ าจ้ างอั ต ราปกติ
ไม่เกินสองเดือน
(๒) การลาเพื่อเข้ารับการระดมพลหรือการลาเพื่อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๑๒ ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาเก้าสิบวัน หากลูกจ้างไม่ผ่าน
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้ถือเป็นเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างตาม ข้อ ๖ (๗)
ข้อ ๑๓ ในวันทาสัญญานี้ ลูกจ้างได้จัดให้ ...............................................................................
ท าสั ญ ญาผู้ ค้ าประกั น การปฏิ บั ติ แ ละความรั บ ผิ ด ตามสั ญ ญานี้ ด้ ว ยแล้ ว และในกรณี ที่ ผู้ ค้ าประกั น ตาย
ศาลมี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เด็ ด ขาด หรื อ มี ค าพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลาย เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ เสมื อ น
ไร้ความสามารถ ลู กจ้างจะต้องจัดให้ มี ผู้ค้ าประกัน รายใหม่ มาท าสัญ ญาค้าประกัน แทนภายในสามสิบ วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ ค้ าประกั น ตาย ศาลมี ค าสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาด หรื อ มี ค าพิ พ ากษาให้ ล้ ม ละลาย
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี ถ้าลูกจ้างไม่จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่
มาทาสัญญาค้าประกันภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาจ้าง
สัญ ญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้ อ ความโดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ งได้ ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้เป็ น ส าคั ญ ต่ อ หน้ าพยาน และคู่ สั ญ ญาต่ างยึ ด ถื อ ไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ...............................................................ผู้ว่าจ้าง
(..............................................................)

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับจ้าง
(..............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(..............................................................)

-๔-

เอกสารแนบท้าย ๑
ภาระหน้าที่
๑. ............................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
๔. ............................................................................................................................................
๕. ............................................................................................................................................
๖. ............................................................................................................................................
๗. ............................................................................................................................................
๘. ............................................................................................................................................
๙. ............................................................................................................................................
๑๐ ..........................................................................................................................................

-๕-

เอกสารแนบท้าย ๒
อัตราค่าตอบแทน
ระดับการศึกษา

อัตราค่าตอบแทน

อำกรแสตมป์
จำนวน 10 บำท

สัญญาค้าประกันลูกจ้างมหาวิทยาลัย
การเข้าทางานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
(ชื่อ – สกุล)................................................................................ตำแหน่ง.………………………...………………………….…...
สังกัด………………………………………………..…………………………………....…..……………….…..............................................
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ …………………….…….…….…บำท (…………..…..………………….……………………....…………….………)
เขียนที่ …………………..……………………….……….……….….……...
วันที่ ...……….…เดือน …………………….… พ.ศ……….…………….
ข้ำพเจ้ำ ………………………………………………….…………….……..………………….………………….…….…….
ตำแหน่ง ……………………………...……….ระดับ………….….………สังกัด………………………………………....…………..…….…….
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่.....................หมู่……….……….…ซอย…………………………….…………….……….……....…….…..
แขวง/ตำบล………….…………………………………………………...เขต/อำเภอ……………………………………………………………..
จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………….......…หมำยเลขโทรศัพท์……………………………….
ขอทำสัญญำค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ดังนี้ คือ
หำก(นำย/นำง/นำงสำว)….............................................................................................................ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำง
เลขที่ ……..…………ลงวั น ที่ ......………เดื อ น.………..…….…………พ.ศ……..…..…...แล้ ว นั้ น ได้ ก ระท ำกำรหรือ งดเว้ น
กระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำรแล้ว
ถ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว) ………………………………………………....ไม่ชำระหนี้นั้น ข้ำพเจ้ำขอยอมรับ จะเป็นผู้ชดใช้หนี้
และค่ำเสียหำยแทน(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................ทั้งสิ้น
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภั ฏจันทรเกษมจะได้เรียกร้องให้ชดใช้หนี้ค่ำเสียหำยนั้น ซึ่งจะเรียกร้องเอำจำกข้ำพเจ้ำได้ทันที
โดยไม่จำเป็นต้องเรียกร้องจำก (นำย/นำง/นำงสำว).....................……………………………….………ก่อน และข้ ำ พเจ้ ำ
ยอมรั บ ผิ ด ใช้ ใ ห้ โ ดยไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องกำรผ่อนเวลำหรืออื่นๆ
ลงชื่อ…..…………………………..…………....................ผู้ค้ำประกัน
(..…………………………..…………....................)
ลงชื่อ…………………..…………………………………………พยำน
(..…………………………..…………....................)
ลงชื่อ…………………………………….……………………….พยำน
(..…………………………..…………....................)

หนังสือยินยอมในกรณีผู้คาประกันมีคู่สมรสตามกฎหมาย
ข้ำพเจ้ำ………………………………………………..…..…..……………………………………..……….……………………………..
เป็นสำมี/ภรรยำของ……...…………………………………………………………………………….……………………………………..………
ซึ่งยินยอมให้….………...……………..……………….………………………………..ทำหนังสือสัญญำค้ำประกันฉบับนี้ได้

ลงชื่อ…………..…..………………..……………………..คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
(..…………………………..…………....................)
ลงชื่อ………………………….……………………………พยำน
(..…………………………..…………....................)
ลงชื่อ……………………………….…………………......พยำน
(..…………………………..…………....................)
ข้ำพเจ้ำผู้ค้ำประกัน รับรองว่ำไม่มีคู่สมรส  เป็นโสด  หย่ำ  คู่สมรสตำย ในขณะทำสัญญำนี้
ลงชื่อ……………….…………………..……………………ผู้ค้ำประกัน
(..…………………………..…………....................)

