
 
สัญญาเลขท่ี …………./25…… 

 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ท าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เลขท่ี 103 หมู ่3 

ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

 

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

 

หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม โดย                        

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ต าแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนหรือผู้รับ

มอบอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ …………/25…… ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย

นครพนม” ฝ่ายหนึ่ งกับ ……………………………………………………..………… อายุ  …… ปี  อยู่บ้านเลขที่  ………… ถนน 

…………………………… ซ อ ย ……………………….แ ข ว ง /ต า บ ล …………….……………เข ต /อ า เภ อ …….…………..…………….

จังหวัด…………….…………….. รหัสไปรษณีย์.……………….โทรศัพท์………………….…………....ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย โดย

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท …………….……………... ต าแหน่ง ……………….……………………..……………………….. 

สังกัด ……………………………………………………………………………..…. ตามหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีก าหนด

ระยะเวลา ……. ปี ตั้งแต่วันที่ ……………………..…….………….…………… ถึงวันที่ ……………………………….……...………………… 

ข้อ 2 มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น เดือนละ…….…....บาท 

(……………….…………………………....................) และได้รับเงินสวัสดิการหรือประโยชน์อ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษี

ทั้งสิ้น 

ข้อ 3 พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังรายละเอียดใน

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ 

 

 

………………………………… 

ลายมือช่ือพนกังานมหาวิทยาลัย 
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กรณีที่มีปัญหาในการตีความว่า หน้าที่การงานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญานี้หรือไม่ ให้

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้วินิจฉัย 

ข้อ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการ

ใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและมีผลงานดีขึ้น 

พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ไม่น าความลับหรือข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็ม

ความสามารถ และไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบการท างานที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 6 การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ 43 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม     

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ข้อ 7 การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

หรือไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ข้อ 8 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้

ก่อนก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วัน มิฉะนั้นคู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

ข้อ 9 ในระหว่างการจา้งตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจเลิกจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยได้ทันทีโดย

ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ทั้งส้ิน ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้คือ 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 

(2) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(4) ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก 

(5) ไม่ผ่านการประเมินของมหาวิทยาลัย 

(6) ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือส าเร็ จ

การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

 

………………………………… 

ลายมือช่ือพนกังานมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 10 สัญญาน้ีส้ินสุดลงเมื่อ 

(1)  ครบอายุสัญญาจ้าง 

(2)  พนักงานมหาวิทยาลัยตาย 

(3)  คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 9 

(4)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่แพทย์ซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองตรวจและให้   

ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

(5)  ได้รับอนุญาตให้ลาออก   

(6)  ยุบหรือเลิกต าแหน่งหรือยุบหน่วยงาน 

(7) ถูกสั่งให้ออก หรือถูกเลกิจ้าง ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนท่ี ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยก าหนด 

(8) ขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม     

    ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

(9) ฝ่าฝืนสัญญาน้ีหรือในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

ข้อ 11 ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่างการ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้

ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้

มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้

ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

ข้อ 12 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยส่งสับเปล่ียน หรือ

โยกย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ข้อ 13 พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการ

เพ่ิมเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของสัญญาฉบับนี้ด้วย 

ข้อ 14 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว

ก่อให้เกิดส่ิงประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ให้สิทธิบัตรในส่ิงประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่

สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

………………………………… 

ลายมือช่ือพนกังานมหาวิทยาลัย 
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สัญญานี้ท าข้ึนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

 

   (ลงช่ือ) …………………………………………………….…… มหาวิทยาลัยนครพนม 

                    (รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์) 

                 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

          (ลงช่ือ) …………………………………………………....….. พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม 

             (..…………………………..………………..……..) 

 

 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………….. พยาน 

             (..…………………………..………………..……..) 

 

 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………….. พยาน 

             (..…………………………..………………..……..) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1. ……………………………………………………………. จ านวน …………… หน้า 

2. ……………………………………………………………. จ านวน …………… หน้า 

 


