
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา "มหาวิทยาลัย"  ฝายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว

อายุ อยูบานเลขที่

ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตําบล

จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพท

ในตําแหนง มีกําหนด ป

นับตั้งแตวันที่ เดือน พ.ศ.

ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.

/ ขอ 4 ในระหวางการ...

สัญญาเลขที่ /25

อําเภอ/เขต

วันที่

โดย ตําแหนง เปนผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจ

เดือน

โดยผูใหสัญญายินยอมปฏิบัติงานตามขอตกลงภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติ ตามรายละเอียดในเอกสาร

ขอ  1.  มหาวิทยาลัยตกลงจาง  และผูใหสัญญาตกลงทาํงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ซึ่งตอไปในสัญญานี้  เรียกวา  "ผูใหสัญญา"  อีกฝายหนึ่งโดยมีขอตกลงกันดังตอไปนี

หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาํขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทําที่   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ลงวันที่

ป

แนบทายสัญญานี้ จาํนวน

ขอ  2.  การทาํงานตามขอ  1  มหาวิทยาลัยจะจายคาจางใหผูใหสัญญาในอัตราคาจาง

เดือนละ บาท  ( )  และตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด

ขอ  3.  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดทาํงานครบตามขอ  1  และผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตอ  

สัญญาจางใหแกผูใหสัญญาตามที่เห็นสมควร

หนา

แบบ พนง. 2



สัญญาเลขที่ /25
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นี้และที่จะมีประกาศใชตอไปในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และขอกําหนดดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันทําสัญญา

พนักงานมหาวิทยาลัย  โดยผูใหสัญญายินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยเครงครัด  และใหถือวาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ

คําสั่ง ประกาศ  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอกาํหนดเกี่ยวกับการเปน

ขอ 6. มหาวิทยาลัยไดแจงใหผูใหสัญญาทราบแลววาเมื่อเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามขอบังคับ

ครบระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ  1  ผูใหสัญญายินยอมใหมหาวิทยาลัยเลิกจางไดโดยมหาวิทยาลัยตองบอกลวงหนา

ขอ 5.  ในระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ถามหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจาํเปนที่จะเลิกจางกอน 

ไมนอยกวา  45 วัน  (สี่สิบหาวัน)

ขอ  4.  ในระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ผูใหสัญญายินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหรือยาย 

ตําแหนงหนาที่  หรือสถานที่ปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม  หรือตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ขอ  7. ในระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ถาผูใหสัญญาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือกระทาํ

ดวยประการใด ๆ  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย  ผูใหสัญญายินยอมชดใชคาเสียหายภายในกาํหนดเวลาที่

มหาวิทยาลัยจะเรียกรองใหชดใช

 
/ ผูใหสัญญา...

ขอ  8. ในกรณีที่ผูใหสัญญาทาํความเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมีสิทธิบังคับชาํระหนี้จากคาจาง

ของผูใหสัญญา  หรือจากทรัพยสินของผูใหสัญญาเต็มตามจาํนวนคาเสียหายที่เกิดขึ้นไดดวย

ขอ  9. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

9.1   ยินยอมรับภารกิจผลิตผลงานวิจัยทีเสนอตามระบบมาตรฐานการวิจัยที่มีระบบผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง

  (Peer Review) อยางนอย  1  เรื่อง  ตอ  2 ป

9.2   ผูที่สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือเทียบเทา  จะตองศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

  หรือเทียบเทา  ภายใน  3  ป  นับตั้งแตวันจางครั้งแรก

9.3   ยินยอมปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  คือ  สอนและผลิตบัณฑิต  วิจัย  บริการวิชาการ และ

 ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ตามเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด

ขอ 10. มหาวิทยาลัยแจงใหผูใหสัญญาทราบแลววา ในระยะเวลาที่ระบุไวในขอ 1 ถาความประพฤติหรือ

การปฏิบัติงานของผูใหสัญญาไมผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด  รวมทั้งการที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกขอที่ปรากฎในสัญญา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ



(

ลงชื่อ

(

ลงชื่อ

(

ลงชื่อ

ลงชื่อ

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละ  1  ฉบับ
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)

)

)

สัญญานี้ทาํขึ้น  2  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว

มหาวิทยาลัย

ผูใหสัญญา

พยาน

พยาน

( )

ผูใหสัญญายินยอมใหมหาวิทยาลัยเลิกจางได  โดยผูใหสัญญาจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือเรียกรองสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น

สัญญาเลขที่ /25



สัญญาเลขที่ /25

ขอตกลงเกี่ยวกับภาระงาน

ดังนี้

ภาระงานที่มอบหมายให  นาย /นาง /นางสาว

ปฏิบัติงานแนบทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบับลงวันที่

-4-

ลงลายมือชื่อ

หมายเหตุ   1.  ภาระงานเปนขอตกลงระหวางหนวยงานกับผูใหสัญญา

2.  การกรอกรายละเอียดในภาระงานใหกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมฉบับนี้ หรือ ทําเปนเอกสาร

เพิ่มเติมแนบทายสัญญาโดยใหระบุจํานวนหนาของเอกสารเพิ่มเติมดวย และผูใหสัญญาตอง

ลงลายมือในเอกสารเพิ่มเติมทุกหนา

ผูใหสัญญา



(

ลงชื่อ

(

ลงชื่อ

(

ลงชื่อ

(

ลงชื่อ

)

พยาน

)

พยาน

)

ผูรับสัญญา

)

ผูคํ้าประกัน

โดยไมขอโตแยงแตอยางใด

การกระทํารวมกันกับ (นาย/นาง/นางสาว)

โดยขาพเจายอมรับผูกพันความเสียหายอันเกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากการกระทําหรืองดเวน

สังกัด ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเรียกรอง  

พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตําแหนง

 (นาย/นาง/นางสาว)

อันเกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของ

 และที่แกไขเพิ่มเติม  เพื่อแสดงวาขาพเจาเปนผูคํา้ประกันความเสียหายวาดวย  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2552

ขอทําสัญญาฉบับนี้ไวใหแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย

ตําบล/แขวงถนนตรอก/ซอยหมูที่

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ตั้งบานเรือนอยูที่บานเลขที่

เดือนวันที่ พ.ศ.

เขียนที่
   (กรณีใชบุคคลคํา้ประกัน)

   สัญญาคํา้ประกัน

แบบ พนง. 3

สัญญาเลขที่ /25


/ ข้อ 4 ในระหว่างการ...
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/ ผู้ให้สัญญา...
- 3 -
   (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
   สัญญาค้ำประกัน
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