รูปขนาด
๑ นิ้ว

๑
อากร
แสตมป์
๑ บาท

สัญญาจ้างบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(สำหรับบุคลำกรที่ไม่เข้ำกรอบอัตรำกำลัง)
เขียนที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่………..เดือน……………….พ.ศ.……………..
สัญญำฉบับนี้ทำขึ้นระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ ผู้ว่าจ้าง ” ฝ่ำยหนึ่ง
กับ (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………..…………..……….นำมสกุล……………..…………………............……….…..…
เกิดวันที่..…….เดือน.......................พ.ศ. ........... อำยุ..............ปี สัญชำติ ……….....…ศำสนำ …………..….…..............…....
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่.....................…...................................................................................................................
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่ำ
อื่นๆ..............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่……………หมู่ท…ี่ ………..…ซอย……….……………ถนน ………………..………………...........……..
ตำบล……………...….…………….อำเภอ…….…..….…….….………จังหวัด…………….……..…..…..รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์....................................มือถือ.........................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก บ้ำนเลขที่……………หมู่ที่…………..…ซอย.................ถนน …………….............…….
ตำบล……………...….…………….อำเภอ…….…..….…….จังหวัด…………….……..…..…..รหัสไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์....................................มือถือ.........................................
วุฒิกำรศึกษำ (โปรดกรอกถึงวุฒิปัจจุบัน)
ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
อนุปริญญำ/ปวส.
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
อื่น ๆ

วุฒิ

วิชาเอก/แผนการเรียน

จากสถาบันการศึกษา

ซึง่ ต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้าง” ฝ่ำยหนึ่ง

/ทั้งสองฝ่ำยตกลง...

๒

ทั้งสองฝ่ำยตกลงทำสัญญำดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำงผู้รับจ้ำงตกลงเข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยประเภท
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการสังกัดคณะ............................................................................................
สำขำวิชำ..............................................อัตรำเงินเดือน..........................บำท
 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดหน่วยงำน..................................................................................
ตำแหน่ง................................................อัตรำเงินเดือน..........................บำท
 อื่นๆ สังกัดหน่วยงำน....................................................................................................................................
ตำแหน่ง.................................................อัตรำเงินเดือน.........................บำท
มีระยะเวลำในกำรจ้ำงไม่เกินหนึ่งปี
ตั้งแต่วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. .............................ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติกำรและสัญญำสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. .................................................
ข้อ ๒. ผู้รับจ้ำงยอมอุทิศเวลำทั้งหมดให้แก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ให้บังเกิดผลดีที่สุดตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำงและผู้รับจ้ำงจะละเว้นจำกกำรรับจ้ำงทำงำนหรือประกอบอำชีพอื่นใดให้กับบุคคลอื่นหรือ
องค์กรอื่นโดยเด็ดขำดเว้นแต่ผู้ว่ำจ้ำงได้อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว
ข้ อ ๓. ผู้ รั บ จ้ ำ งยิ น ยอมปฏิ บั ติ ตำม กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ และประกำศต่ ำงๆของมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ
เชียงใหม่รวมทั้งจะรักษำวินั ยตำมหมวด ๔ และยินยอมให้ดำเนินกำรตำมหมวด ๕ แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำร
พลเรือนพ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ก.พ. อื่นที่บังคับใช้อยู่ก่อนและหลังจำกทำสัญญำนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๔. อำยุงำน ประวัติกำรทำงำน ควำมดีควำมชอบและสิทธิอื่นใดจะไม่สิ้นไปเพรำะกำรต่อสัญญำฉบับใหม่
เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งบอกเลิกสัญญำ หรือเหตุตำมข้อ ๕ ในสัญญำนี้
ข้อ ๕. สัญญำจ้ำงฉบับนี้สิ้นสุดเมื่อ
(๑) ผู้รับจ้ำงตำย
(๒) ผู้รับจ้ำงบอกเลิกสัญญำ
(๓) ผู้รับจ้ำงมีสุขภำพไม่เหมำะสมที่จะปฏิบัติงำนต่อไปโดยที่แพทย์ทำงรำชกำรรับรองผลกำรตรวจ
(๔) ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำเพรำะผู้รับจ้ำงละทิ้งหน้ำที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ผู้ว่ำจ้ำงอำจยกเลิกสัญญำเพรำะหน่วยงำนที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนอยู่ มีกำรยุบหรือยกเลิกหน่วยงำน
(๖) ผู้ว่ำจ้ำงบอกเลิกสัญญำจ้ำงหลังจำกได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเห็นว่ำผู้รับจ้ำงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะไม่เพียงพอและขำดควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่กำหนด

/ข้อ ๖. กำรเลิกสัญญำ.....

๓

ข้อ ๖. กำรเลิกสัญญำตำม ข้อ ๕ (๒) ถึง (๖) คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งต้องแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน
สำหรับอำจำรย์ผู้สอนจะต้องรับผิดชอบกำรสอนของตนให้เสร็จสิ้นในภำคเรียนนั้นก่อน จึงจะเลิกสัญญำได้ถ้ำ
อำจำรย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติตำม ต้องเสียค่ำปรับเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท
ข้อ ๗. ถ้ำผู้รับจ้ำงละทิ้งงำนไปเสียเป็นอำจิณ หรือกระทำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง หรือประกำรอื่นอันไม่สมแก่
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนให้ลุล่วงไป โดยถูกต้องและสุจริตก็ดี ผู้ว่ำจ้ำงจะบอกเลิกสัญญำโดยมิพักต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
ก็ได้
ข้อ ๘. ผู้รับจ้ำงไม่ขอเรียกร้องบ้ำนพักมหำวิทยำลัย หรือค่ำเช่ำที่อยู่อำศัย
(๑) ตำมหมวด ๗ แห่งข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ทั้งสองฝ่ำยบอกเลิกสัญญำต่อกัน
ข้อ ๙. เมื่อสัญญำนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญำนี้เท่ำนั้น

ลงชื่อ………………...................……….…..ผู้ว่าจ้าง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ลงชื่อ…………………….....................…....ผู้รับจ้าง
(
)

ลงชื่อ…………………….…........................พยาน(คณบดี/หัวหน้ำหน่วยงำนที่เทียบเท่ำคณะ)
(
)

ลงชื่อ…………........….…....……............…พยาน(รองคณบดี/รองหัวหน้ำหน่วยงำนที่เทียบเท่ำคณะ)
(
)

๔
อากรแสตมป์
๑๐ บาท

สัญญาค้้าประกัน
สัญญาจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เขียนที่.....................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ...............
ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว).......................................................นำมสกุล............................................................
บ้ำนเลขที่..............ถนน.......................ตำบล............................อำเภอ.............................จังหวัด.......................................
อำชีพ...............................................ตำแหน่ง..................................................สังกัด..........................................................
สถำนภำพ  โสด  สมรส  อื่นๆ ............................................................
คู่สมรสชื่อ(นำย/นำง/).....................................................นำมสกุล.......................................................................
ผู้ค้ำประกันเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้ำง คือ..................................................................................................................................
ผู้ค้ำประกันขอทำสัญญำฉบับนี้ ให้ไว้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้
ข้อ ๑. ตำมที่(นำย/นำง/นำงสำว)…..........................................นำมสกุล.............................................................
ได้เข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภท
□ สำยวิชำกำร สังกัดคณะ..................................................สำขำวิชำ................................................................
□ สำยสนับสนุน สังกัดหน่วยงำน........................................ตำแหน่ง..................................................................
□ อื่น ๆ สังกัดหน่วยงำน.....................................................ตำแหน่ง..................................................................
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำจ้ำงบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่โดยตลอดแล้ว
ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน(นำย/นำง/นำงสำว)….....................................นำมสกุล........................................
ตำมสัญญำจ้ำงดังกล่ำวต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ กล่ำวคือ หำก(นำย/นำง/........................................................
นำมสกุล............................................................กระทำกำรใดซึ่งทำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้รับควำมเสียหำย
ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระหนี้ตำมข้อผูกพันในสัญญำจ้ำง ดังกล่ำวทั้งสิ้นทุกประกำร ให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทันที
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ไม่จำต้องเรียกให้(นำย/นำง/นำงสำว)….....................................................................
นำมสกุล..........................................................ชำระหนี้ก่อน และข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดตำมสัญญำจ้ำงนี้ตลอดไปจนกว่ำ
จะมีกำรชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำยอมรับรู้ และยินยอมในกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่จะได้ผ่อนเวลำหรือผ่อนจำนวนเงิน
ในกำรชำระหนี้ตำมสัญญำจ้ำงหรือผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงดังกล่ำวให้แก่ (นำย/นำง/นำงสำว)
........................................................นำมสกุล...................................................................ในทุกกรณี โดยไม่จำต้องแจ้ง
ให้ข้ำพเจ้ำทรำบก่อนและข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดในฐำนะผู้ค้ำประกันตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะได้มีกำรปฏิบัติหรือ
ชำระหนี้ตำมสัญญำดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว

/ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำ.....

๕

ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันตลอดระยะเวลำที่(นำย/นำง/นำงสำว)…........................................
นำมสกุล..........................................................ต้องรับผิดชอบอยู่ตำมสัญญำจ้ำงบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำค้ำประกันฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ........................................................ผู้ค้าประกัน
(
)

ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)
บันทึกค้ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้าประกัน
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………......………..นำมสกุล.........................................................................
คู่สมรสของ (นำย/นำง )...............................................................นำมสุกล........................................................................
ยินยอมให้ (นำย/นำง ).................................................................นำมสกุล........................................................................
ทำสัญญำค้ำประกันสัญญำจ้ำงบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ได้
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ความยินยอม
(
)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(
)

๖

บันทึกค้ารับรองของผู้ค้าประกัน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส โดย (เป็นโสด / คู่สมรสตำย / หย่ำ) ในขณะที่ทำสัญญำนี้

ลงชื่อ........................................................ผู้ค้าประกัน
(
)
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ...............

๗

เอกสารประกอบการท้าสัญญาจ้างบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ส้าหรับบุคลากรที่ไม่เข้ากรอบอัตราก้าลัง)
๑. เอกสารประกอบการท้าสัญญาจ้างของพนักงาน อย่างละ ๑ ชุด ดังนี้
๑. สำเนำบัตรประชำชนผู้ทำสัญญำ

๒. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ทำสัญญำ

๓. สำเนำบัตรประชำชนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)

๔. สำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)

๕. สำเนำใบสำคัญกำรสมรส

๖. สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๗. สำเนำใบหย่ำ (กรณีหย่ำ)

๘. เอกสำรอื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุลหรืออื่นๆ (ถ้ำมี)..................... 
๒. หนังสือค้้าประกัน(เอกสำรผู้ค้ำประกัน)อย่างละ ๑ ชุด ดังนี้
๑. สำเนำบัตรประชำชน/ข้ำรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ของผู้ค้ำประกัน
๒. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค้ำประกัน

๓. สำเนำบัตรประชำชนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)

๔. สำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)

๕. สำเนำใบสำคัญกำรสมรส

๖. สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

๗. สำเนำใบหย่ำ (กรณีหย่ำ)

๘. เอกสำรอื่นๆ ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุลหรืออื่นๆ (ถ้ำมี)...................... 
*หมายเหตุ :

๑. ส้าเนาเอกสารประกอบการจัดท้าสัญญาต้องรับรองส้าเนาทุกฉบับ
๒. คุณสมบัติของผู้ค้าประกัน
๒.๑ ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็น “สามีหรือภริยา” ของผู้รับจ้ำง
๒.๒ เจ้ำของหลักฐำนในเอกสำรต้อง “รับรองส้าเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
๒.๓ กรณีที่มีกำรแก้ไขเอกสำร กรุณาเซ็นก้ากับด้วย
๒.๔ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรตรวจสอบเอกสำร กรุณากรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน และเรียงเอกสารตามล้าดับข้างต้นด้วย

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

