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สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร

ทำที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  

.................................................ตำแหน่ง....................................... เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น     ที่ ........./…... ลงวันที่ ...................  พ.ศ. ......  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ  ………………………………… อายุ  …..ปี  อยู่บ้านเลขที่ …. ถนน…………….….   ตำบล……………..…. อำเภอ………………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ........ โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ 	๑	มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ตำแหน่ง…………..………………………….และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด..........................ตั้งแต่วันที่.................................ถึงวันที่.....................................

ข้อ 	๒	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๓	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น เดือนละ ............................ บาท (...................................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน 

ข้อ	๕  	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖  	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗  	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘  	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙  	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้  ก่อนครบกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(3) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจ  และให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป

(4) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือในกรณีที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(5) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ข้อ 	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย                                                                                          

ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

 (ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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



 (ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)



 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)



 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)



หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                   ๑.  …………………………			           จำนวน  ...... หน้า
                   ๒.  …………………………				 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ประจำ (สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ...................บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น      ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
               ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
               ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
) 

       

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
) 
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สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ประจำ (สัญญาระยะสั้น)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..………………………………………………………………และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด................................................................................................

ตั้งแต่วันที่................................................................................ถึงวันที่..................................................................................................

แบบเต็มเวลา (Full time)  	 แบบไม่เต็มเวลา (Part time) ……………………………….…………………….……………

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ...................................................... บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี



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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................

ข้อ 	๓ 	กรณีอาจารย์ใหม่ ให้เป็นการจ้างแบบเต็มเวลา และให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และในกรณีที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาเอก ให้มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หรือระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีลาศึกษาในระดับปริญญาโท แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา หากไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

กรณีลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา อย่างไรก็ตามหากได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา หากไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

กรณีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แต่ไม่สำเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

๓.๒ ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

กรณีลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

๓.๓ ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๗	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๘	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๙	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๑๐	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๑	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อ ๓ ของสัญญานี้ 

(4) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๒ ของสัญญานี้	

ข้อ	๑๒	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๓	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๔	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๕	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๖	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๗	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
) 



 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ทางวิชาชีพ (คลินิก) (สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง.............................................................. เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้นคู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                  ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                  ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ทางวิชาชีพ (คลินิก) (สัญญาระยะสั้น)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..……………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่.................................................................................................ถึงวันที่.................................................................................        

แบบเต็มเวลา (Full time)         	แบบไม่เต็มเวลา (Part time) …………………………………………………………

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	

ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  





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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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



(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                  ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                  ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕

สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	

ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                  ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                  ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ
  แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
) 



image1.png



ADmin
File Attachment
3.1.สัญญาจ้าง-วิชาการ คณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระยะยาว.docx
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (สัญญาระยะสั้น)

ทำที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่..............................................................................ถึงวันที่....................................................................................................                

แบบเต็มเวลา (Full time) 	แบบไม่เต็มเวลา (Part time) …………………..………………………………………….

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (...........................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี



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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ............. บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม





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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    



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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….…………………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….…………………………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………...…………………)







หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

กลุ่มคณาจารย์วุฒิคุณ

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี อยู่บ้านเลขที่…………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด.....................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่...................................................................        

ข้อ	๒	        กรณีมีค่าตอบแทน 

มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (....................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



๒.๒  	ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

       กรณีไม่มีค่าตอบแทน

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



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

พนักงานมหาวิทยาลัย



สัญญาเลขที่.................../.................



(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	

ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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



(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)



หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย      
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย

กลุ่มนักวิชาการวิจัย (สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง.............................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. ......... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี อยู่บ้านเลขที่…………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด…………… รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด...................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	

ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สั
ญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภทวิจัย
  
แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

 (
สั
ญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภทวิจัย
  
แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕ 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕

สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย

กลุ่มนักวิจัยสมทบ

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่...................................................................        

ข้อ	๒	        กรณีมีค่าตอบแทน 

มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (....................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  	ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ................. บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

      กรณีไม่มีค่าตอบแทน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

การจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ (สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

การจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ (สัญญาระยะสั้น)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..………………………………………………………………………….……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................................ถึงวันที่............................................................................................ 

	แบบเต็มเวลา (Full time)        	แบบไม่เต็มเวลา (Part time) ………………………………………………………………

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (........................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี







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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้









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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

.

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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



(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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๕





สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่...................................................................        

ข้อ	๒	        กรณีมีค่าตอบแทน 

มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (....................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี





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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



๒.๒  	ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ .............................. บาท (...........................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

 กรณีไม่มีค่าตอบแทน

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ





(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)



หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย      

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร 


ทำท่ี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ............... เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย   


.................................................ต ำแห น ง ....................................... เป น ผู แ ท น ห รื อ ผู รั บ ม อบ อ ำน าจต าม ค ำสั่ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน     ที ่ ........./…... ลงวันที ่ ...................  พ .ศ . ......  ซึ ่งตอไปในสัญญานี ้เรียกวา
“มห าว ิท ย าล ัย” ฝ ายหนึ่ งกับ  ………………………………… อายุ   …..ป   อยู บ าน เลข ท่ี  …. ถนน…………….….   
ตำบล……………..…. อำเภอ………………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ........ โทรศัพท ……………. ซ่ึงตอไป
ในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอกัน
ดังตอไปนี้ 


ขอ  ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแก
มหาวิทยาลัย โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ตำแหนง…………..………………………….และตำแหนง
อ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด..........................ตั้งแตวันท่ี.................................ถึงวันท่ี..................................... 


ขอ  ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๓ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตน เดือนละ 
............................ บาท (...................................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผู
รับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงานกำหนด 
ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน  


ขอ ๕   พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดกำหนดไวใน
ขอกำหนดภาระงานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวในแตละตำแหนงดวยความซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลัง
ความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับกิจการในหนาท่ีมีคุณภาพ
และผลงานดีข้ึน 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖   พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนใหแกมหาวิทยาลัย
อยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแกกิจการหรือ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการทำงาน ท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗   การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘   การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ 
ขอกำหนด หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙   ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้  กอนครบกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไม
นอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนกังานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 


วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) พนจากตำแหนงตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(๓) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจาง ในกรณีท่ีแพทยซ่ึงมหาวิทยาลัยรับรองตรวจ  


และใหความเห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตอไป 
(๔) ฝาฝนสัญญานี้ หรือในกรณีท่ีทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๕) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 


ของสัญญานี้ 


ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้  


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแตกรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด   


ขอ  ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ในระหวาง
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใชคาเสียหาย  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย                                                                                           


ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว
กอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานท่ีสรางสรรค
ดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว
ฝายละฉบับ 


 (ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 
                                                   (.....................................................) 
 


 (ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 


 
 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 
 
 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 
 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 


                   ๑.  …………………………              จำนวน  ...... หนา 


                   ๒.  …………………………     จำนวน  ...... หนา 
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        สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 
สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
กลุมคณาจารยประจำ (สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   
..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง………..…………………………………………………………………………..……………..
และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ 
...................บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปน
ผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 
 







๒ 
 


  


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะ
เลิกสัญญานี ้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั ้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคู สัญญาอีกฝายหนึ ่งทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน      


วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 
 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัย
ไดกระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


  


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน


แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให


มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา


ไวฝายละฉบับ 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 
                                                   (.....................................................) 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
               ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
               ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
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 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
กลุมคณาจารยประจำ (สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ............... เดือน  ................................. พ.ศ. ....... 
 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท  
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแก
มหาวิทยาลัย โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..………………………………………………………………และ
ตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด................................................................................................ 


ตั้งแตวันท่ี................................................................................ถึงวันท่ี.................................................................................................. 


แบบเต็มเวลา (Full time)    แบบไมเต็มเวลา (Part time) ……………………………….…………………….…………… 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
๒ .๑   ใน อั ต ร าค า จ า งค ง ท่ี  เดื อ น ล ะ  ...................................................... บ าท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


๒.๒  ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ ............ บาท 
(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 
 







๒ 


 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


ขอ  ๓  กรณีอาจารยใหม ใหเปนการจางแบบเต็มเวลา และใหไดรับอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อน
เงินเดือนประจำป โดยตองไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป ภายในระยะเวลา ๗ ป นับ
แตวันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง ท้ังนี้ ไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย และในกรณีท่ีมีคุณวุฒิต่ำกวาระดับปริญญาเอก ใหมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 


๓.๑ ผู ท่ีบรรจุและแตงตั้งโดยใชคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตองลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หรือระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ี
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  


กรณีลาศึกษาในระดับปริญญาโท แตไมสำเร็จการศึกษา ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง
ในวันท่ีครบกำหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ตองลาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา หากไมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก ตองไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา 


กรณีลาศึกษาตอระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก แตไมสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ีครบกำหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา อยางไรก็ตามหากไดรับ
คุณวุฒิในระดับปริญญาโท ตองลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันท่ีสำเร็จ
การศึกษา หากไมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ตองไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา 


กรณีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก แตไมสำเร็จการศึกษา ใหถือวาสิ้นสุดสัญญา
จางในวันท่ีครบกำหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองไดรับการ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา 


๓.๒ ผูท่ีบรรจุและแตงตั้งโดยใชคุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา ตองลา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  


กรณีลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่งแลว 
แตไมสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกำหนด ตองไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายใน
ระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองไดรับการ
แตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีสำเร็จการศึกษา 


๓.๓ ผูท่ีบรรจุและแตงตั้งโดยใชคุณวุฒิระดับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา ตองไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๗ ป นับแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  


ขอ  ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 


 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๗ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๘ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๙ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการหรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๑๐ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๑ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 


วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) ไมเปนไปตามเง่ือนไข ตามขอ ๓ ของสัญญานี้  
(๔) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๒ 


ของสัญญานี้  


ขอ ๑๒ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย
หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๔ 


 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 
(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๓ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 


ขอ ๑๔ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได
เวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๕ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๗ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
1.2.สัญญาจ้าง-วิชาการ คณาจารย์ประจำ ระยะสั้น.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 


กลุมคณาจารยทางวิชาชีพ (คลินิก) (สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   


ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............  เดือน  ................................. พ.ศ. …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   
..............................................ตำแหนง.............................................................. เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    
โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..………..
และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ ............ 
บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนด
ในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ
เสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 


 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 
 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 
 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     
 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย
กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้นคูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา


ดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 


ของสัญญานี้ 
 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแต 
กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 


 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด  


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน


แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให


มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน


สญัญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 


 
(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                  ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                  ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
2.1.สัญญาจ้าง-วิชาการ คณาจารย์ทางวิชาชีพ (คลินิก) ระยะยาว.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 


 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 


กลุมคณาจารยทางวิชาชีพ (คลินิก) (สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนน


มิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.   
…..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ   …..  ป  อยูบ านเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 


……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ


สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..……………………………………………………………………..……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................


ตั้งแตวันท่ี.................................................................................................ถึงวนัท่ี.................................................................................         


แบบเต็มเวลา (Full time)          แบบไมเต็มเวลา (Part time) ………………………………………………………… 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒ .๑   ใ น อั ต ร า ค า จ า ง ค ง ท่ี  เ ดื อ น ล ะ  ............ บ า ท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย


ภาษีเงินไดประจำป 
........................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


๒.๒  ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ ............ บาท 
(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย
กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 
ของสัญญานี้ 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


  


ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด   


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน


แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให


มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
 
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 


 







๔ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว


ฝายละฉบับ 
 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


 


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


               (………….……………..…………………) 


 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                  ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                  ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
2.2.สัญญาจ้าง-วิชาการ คณาจารย์ทางวิชาชีพ (คลินิก) ระยะสั้น.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 


 เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 


กลุมคณาจารยท่ีสอนและวิจัยระดับต่ำกวาอุดมศึกษา (สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.    


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   
..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 


……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..………………………………………………………………………..……………..
และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ ............ 


บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนด
ในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ


เสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 


  


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ นั ก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแต 
กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 


  


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


  


ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด   


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา
ไวฝายละฉบับ 
 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                  ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                  ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
3.1.สัญญาจ้าง-วิชาการ คณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระยะยาว.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 


กลุมคณาจารยท่ีสอนและวิจัยระดับต่ำกวาอุดมศึกษา (สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   


ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............  เดือน  ................................. พ.ศ. …..... 


หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  ถนน…………….….   
ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท ……………. ซึ่งตอไปใน


สัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอกัน
ดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี..............................................................................ถึงวันท่ี....................................................................................................                 


แบบเต็มเวลา (Full time)  แบบไมเต็มเวลา (Part time) …………………..…………………………………………. 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท (...........................................................) 


และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่กำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 
 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


๒.๒  ในอัตราคาจางที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ............. บาท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่กำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้ไมว าขอหนึ ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนใหแก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการที่จะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ น ั ก ง า น ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ  น ส ภ า พ ต า ม ข  อ  ๕ ๑  แ ห  ง ข  อ บ ั ง ค ั บ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 
 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 
ของสัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดที่ได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย


กำหนด 


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน


แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี ้พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให


มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 


 







๔ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว


ฝายละฉบับ 
 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….…………………………) 


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


               (………….…………………………………) 


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


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


 


 


 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 


กลุมคณาจารยวุฒิคุณ 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   


ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ............... เดือน  ................................. พ.ศ. …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝ ายหนึ่ ง กับ   …………………………………  อายุ   …..  ป  อยูบ าน เลขท่ี…………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ


สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 


ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้ง
เพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด.....................................................ตั้งแตวันท่ี............................................................................


ถึงวันท่ี...................................................................         


ขอ ๒         กรณีมีคาตอบแทน  


มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 


(....................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย       


 


 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


๒.๒   ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ 


............ บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 


ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


       กรณีไมมีคาตอบแทน 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม


สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู


ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี


มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา


ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย       


 


 


 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 


ของสัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด      


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได
เวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
รวมท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ี
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๔ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย       


 


 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


  


ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ ์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันตนสังกัดของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว
ฝายละฉบับ 
 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 
                                                   (.....................................................) 
 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 
 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 
 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
กลุมคณาจารยอาคันตุกะ 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
วันท่ี  ...............  เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ


สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..…………………………………………….…………………………….................
และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด......................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี...................................................................................ถึงวนัท่ี...................................................................         


ขอ ๒         กรณีมีคาตอบแทน  


มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒ .๑   ใน อั ต ร า ค า จ า ง ค ง ท่ี  เดื อ น ล ะ  .......................................... บ า ท 
(.......................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


๒.๒  ในอัตราคาจางที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ 
................................. บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทน
หรือสิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่กำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


      กรณีไมมีคาตอบแทน 
........................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติ
ตามสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บั ง คั บ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 


ของสัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../................. 
 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด      


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             
 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     
 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ ์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันตนสังกัดของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไว
ฝายละฉบับ 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 
                                                   (.....................................................) 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย 
กลุมนักวิชาการวิจัย (สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............    เดือน  ............................. พ.ศ…………    


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง.............................................................เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจตาม


คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. ......... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา


“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป อยูบานเลขท่ี…………..  ถนน…………….….   


ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด…………… รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท ……………. ซ่ึงตอไปใน


สัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอกัน


ดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง………..…………………………………………………………………………..……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงต้ังเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด...................................................................................


ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ ............ 


บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนด


ในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ


เสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


  


ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ นั ก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยพน
สภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 
 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด    


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา
ไวฝายละฉบับ 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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  สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย 


กลุมนักวิชาการวิจัย (สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ............... เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจตาม


คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. ......... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา


“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ…………………………………อายุ……ปอยูบานเลขท่ี…………..  ถนน…………….….
ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย................. โทรศัพท ……………. ซ่ึงตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    
โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………………..และ
ตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงต้ังเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี..........................................................................................ถึงวันท่ี........................................................................................ 
 แบบเต็มเวลา (Full time)    แบบไมเต็มเวลา (Part time) …………………………………………………… 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
๒ .๑   ใน อั ต ร า ค า จ า ง ค ง ท่ี  เ ดื อ น ล ะ  …………………………….……............ บ า ท 


(..............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย
ภาษีเงินไดประจำป 


๒.๒  ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ ..................


บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนด


ในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ


เสียภาษีเงินไดประจำป 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี ้กอนกำหนดเวลา คู สัญญาฝายนั ้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคู ส ัญญาอีกฝายหนึ ่งทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ 
ของสัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจยั แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย
หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด      


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             
 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     
 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา
ไวฝายละฉบับ 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


(ลงชือ่)........................................................................พยาน 


               (.................…………..…………………) 
 
หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
5.2.สัญญาจ้าง-วิจัย ระยะสั้น.pdf




 
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย 


กลุมนักวิชาการวิจัยอาคันตุกะ 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  .............. เดือน................................. พ.ศ. …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................พ.ศ. .........ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ….. ป อยูบานเลขท่ี  …………..  ถนน…………….…
ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย................. โทรศัพท ……………. ซ่ึงตอไปในสัญญา
นี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลยั” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้ง
เพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด................................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันท่ี....................................................................................................         


ขอ ๒         กรณีมีคาตอบแทน  


มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 
(....................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงิน
ไดประจำป 


๒.๒   ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ 
.................. บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผู
รับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


       กรณีไมมีคาตอบแทน 
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 
 
ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม


สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 
ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 
 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 
 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     
 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย
กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 
 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวทิยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด 


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได
เวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ ์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันตนสังกัดของพนักงาน


มหาวิทยาลัย   
สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความในสัญญา


โดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 


 
(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


                                                   (.....................................................) 
(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
               ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
               ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย 


กลุมนักวิจัยสมทบ 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............  เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้ง
เพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแตวนัท่ี
............................................................................ถึงวันท่ี...................................................................         


ขอ ๒         กรณีมีคาตอบแทน  


มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 
(....................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงิน
ไดประจำป 


๒.๒   ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ 
................. บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผู
รับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


      กรณีไมมีคาตอบแทน 
........................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ
ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      
พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 
 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ ์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันตนสังกัดของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
5.4.สัญญาจ้าง-วิจัย กลุ่มนักวิจัยสมทบ ระยะสั้น.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 


การจางผูมีความสามารถพิเศษ (สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............    เดือน  ........................... พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ   …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 


……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ


สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง………..…………………………………………………………………………..……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................


ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ 


............ บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 


ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผู


รับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่ งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 
......................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







 
๒ 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในว ันและเวลาทำงานของตนให แก 


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก


กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง


วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย


กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน


แต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 
......................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







 
๓ 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด   


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของ
สัญญานี้เปนการเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือ
เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานท่ี
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละ
ฉบับ 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
7.1.สัญญาจ้าง-สนับสนุน การจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ ระยะยาว.pdf




 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 


(สัญญาระยะยาว) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖   
ถนนมิตรภาพ 


             อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี .............เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..………………………………………………………………………………..และ
ตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงต้ังเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปบรบิูรณ 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางในอัตราเริ่มตนเดือนละ ............ 
บาท (...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนด
ในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ
เสียภาษีเงินไดประจำป  


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 
หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน
กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 
มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ
ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 
 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     
 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 
 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก
สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 
ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยพน


สภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน
แต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 


........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด    


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละ
ฉบับ 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
6.1.สัญญาจ้าง-สนับสนุน การจ้างแบบปกติ ระยะยาว.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 


การจางผูมีความสามารถพิเศษ (สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 


วันท่ี  ...............  เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท ……………. 


ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอ


กันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..………………………………………………………………………….……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................


ตั้ ง แ ต วั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึ ง วั น ท่ี


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


 แบบเต็มเวลา (Full time)         แบบไมเต็มเวลา (Part time) ……………………………………………………………… 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท (........................................................) 


และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของ


มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 
 
 
 


.......................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


๒.๒  ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ ............ บาท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย


ภาษีเงินไดประจำป 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก


กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู


ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี


มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย


กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


 
 
 
 


.......................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พ น ัก ง า น ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวทิยาลยัหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด    


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๔ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา


ไวฝายละฉบับ 
 
 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


 


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


               (………….……………..…………………) 


 


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


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


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 





ADmin
File Attachment
7.2.สัญญาจ้าง-สนับสนุน การจ้างผู้มีความสามารถพิเศษ ระยะสั้น.pdf




สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย       


 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 


การจางหรือแตงตั้งผูเช่ียวชาญจากหนวยงานอ่ืน 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ..............  เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท ……………. 


ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำสัญญาจางไวตอ


กันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 


ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้ง


เพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแตวนัท่ี


............................................................................ถึงวันท่ี...................................................................         


ขอ ๒         กรณีมีคาตอบแทน  


มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 
(....................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงิน


ไดประจำป 
 
 


.......................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


๒.๒   ในอัตราคาจางท่ี มีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ 


.............................. บาท (...........................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชน


อ่ืน ๆ ตามที ่กำหนดในข อบ ังค ับ  ระเบ ียบ  ประกาศ หรือคำสั ่งของมหาว ิทยาล ัย  ทั ้งนี ้ พน ักงาน


มหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


 กรณีไมมีคาตอบแทน 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติ


ตามสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก


กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง


วิชาการ  หรือการไปปฏิบตัิงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย


กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พ นั ก งาน ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ น ส ภ า พ ต า ม ข อ  ๕ ๑  แ ห ง ข อ บ ัง ค ับ


มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


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


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ใน ระหว า งการจ า งต ามส ัญ ญ านี ้ มห าว ิท ยาล ัยม ีอ ำนาจสั ่ง ให พน ัก งาน


มหาวิทยาลัยพนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน


แต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด    


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน


ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน


แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง


ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให


มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน


การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ


สัญญาฉบับนี้ดวย     
.......................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๔ 
 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง


แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ ์รวมของมหาวิทยาลัยขอนแกนและสถาบันตนสังกัดของพนักงาน


มหาวิทยาลัย 


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน


สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี) ไดแก 
                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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สัญญาค้ำประกัน  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาค้ำประกัน 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 


       วันท่ี ........ เดือน ........................ พ.ศ. ......... 


 


 ขาพเจา ............................................................................ อายุ .......... ป เชือ้ชาติ............................ 
สัญชาติ ........................................... อยูบานเลขท่ี ......................... ถนน .....................................................  


ตรอก/ซอย ....................................... ตำบล ......................................... อำเภอ ............................................. 
จังหวัด .......................................... โทรศัพท .......................................... ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี 
.............................................. ตำแหนง ..................................................... อัตราเงินเดือน .................. บาท 


ซ่ึงตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูค้ำประกัน” ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ใหไวกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกวา “มหาวิทยาลัย” มีขอความดังนี้ 


 ขอ ๑ ตามท่ี ..................................................  ไดทำสัญญาจางการเปน       พนักงานมหาวิทยาลัย 


      ลูกจางของมหาวิทยาลัย  สัญญาเลขท่ี......../............เม่ือวันท่ี ...... เดือน...................................พ.ศ. ...... 
และสัญญาจางอื่นๆ เพิ่มเติม นั้น ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญาดังกลาวดีแลว จึงขอทำ
สัญญาไวตอมหาวิทยาลัยวา   ถา ..............................................................ไดทำผิดสัญญาดังกลาวดวย


ประการใด ๆ ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความรับผิดชอบตองชำระหนี้ใหแกมหาวิทยาลัยแลว ขาพเจายินยอมชำระหนี้
ใหแกมหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของ .............................................................. ตามสัญญาดังกลาว
ทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมิจำเปนตองเรียกรองให ............................................................. 


ชำระหนี้ดังกลาวกอนนั้น 


 ขอ ๒ ขาพเจาสัญญาวา แมมหาวิทยาลัยจะผอนเวลาชำระหนี้ใหแก ................................................ 


ขาพเจาก็ตกลงยินยอมรับผิดชอบในฐานะผูค้ำประกันตอไป 


 ขอ ๓ ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ำประกันในระหวางที่ .............................................................. 


ตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาดังกลาว 
 


(ลงชื่อ) ..............................................................ผูค้ำประกัน 
            (..............................................................) 


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


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


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


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


ปดอากร 
แสตมป 
๑๐ บาท 







๒ 
 


สัญญาค้ำประกัน  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 


 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสถึงแกความตาย/หยา) ในขณะท่ีทำสัญญา 


(ลงชื่อ) ..............................................................ผูค้ำประกัน 


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


กรณีผูค้ำประกันมีคูสมรส 


 


 ขาพเจา ............................................................. คูสมรสของ .......................................................... 


ยินยอมให ............................................................. ทำสัญญาฉบับนี้ได 


 


 


(ลงชื่อ) ..............................................................ผูใหความยนิยอม 


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


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


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


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


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


หมายเหตุ :   ผูค้ำประกันตองเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ ท่ีไดรับการ


บรรจุและแตงตั้งโดยใชคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีข้ึนไป และปฏิบัติงานมาแลว 


  ไมนอยกวา ๓ ป หรือใชหลักทรัพยค้ำประกัน โดยหลักทรัพยตองมีมูลคาไมนอยกวา ๒ เทา


ของเงินเดือนท่ีจะไดรับในวันท่ีบรรจุและแตงตั้ง 





ADmin
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 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 
(สัญญาระยะส้ัน) 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป   อยูบานเลขท่ี  …………..  
ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 
……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกันทำ
สัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแกมหาวิทยาลัย    


โดยเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..…………………………………………………………………………..…………..
และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้ ง แ ต วั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึ ง วั น ท่ี
....................................................................................... 


 แบบเต็มเวลา (Full time)      แบบไมเต็มเวลา (Part time) …………………………….………………………………… 


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวทิยาลัย ตกลงอัตราคาจาง อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 


๒.๑  ในอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ................. บาท (...............................................) 
และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสียภาษีเงินไดประจำป 


๒.๒  ในอัตราคาจางท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนประจำป อัตราเริ่มตนเดือนละ ............ บาท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการเสีย


ภาษีเงินไดประจำป 
.......................................................... 


พนักงานมหาวิทยาลัย 







๒ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ  ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน 


หรือไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม 


มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ
กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ พน ักงานมหาวิทยาล ัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนให แก 


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก
กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง


วิชาการ หรือการไปปฏ ิบ ัต ิงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาล ัย ให เป นไปตามหลักเกณฑที ่


มหาวิทยาลัยกำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอย
กวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพตามขอ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 


วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


.......................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 







๓ 


 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 
 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน
แต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได
กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
 ขอ ๑๒ การจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด 


ขอ ๑๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ ใน
ระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย
หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายไดเวน
แตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             
 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมท้ังยินยอมให
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เปน
การเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ดวย     
 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
แลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานท่ี
สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษาไวฝายละ
ฉบับ 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 
                                                   (.....................................................) 


(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 


(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 


                 ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                 ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย

กลุ่มนักวิชาการวิจัยอาคันตุกะ

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................พ.ศ. .........ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ….. ปี อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….…ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด................................................................................................................................................... ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่....................................................................................................        

ข้อ	๒	        กรณีมีค่าตอบแทน 

มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (....................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  	ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ .................. บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

       กรณีไม่มีค่าตอบแทน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
               ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
               ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)



 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย

กลุ่มนักวิชาการวิจัย (สัญญาระยะสั้น)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. ......... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ…………………………………อายุ……ปีอยู่บ้านเลขที่…………..  ถนน…………….….ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่..........................................................................................ถึงวันที่........................................................................................

	แบบเต็มเวลา (Full time)  	 แบบไม่เต็มเวลา (Part time) ……………………………………………………

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ …………………………….……............ บาท (..............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ..................บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด     

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)



หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
) 

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย

กลุ่มนักวิชาการวิจัยอาคันตุกะ

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................พ.ศ. .........ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ….. ปี อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….…ตำบล……………. อำเภอ………….จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด................................................................................................................................................... ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่....................................................................................................        

ข้อ	๒	        กรณีมีค่าตอบแทน 

มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (....................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  	ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ .................. บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

       กรณีไม่มีค่าตอบแทน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันต้นสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
               ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
               ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)



 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิจัย
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕

สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

(สัญญาระยะยาว)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  

ถนนมิตรภาพ

           		อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..………………………………………………………………………………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 

ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย



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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
สนับสนุน
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภ
ทสนับสนุน 
แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)
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๕

สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

(สัญญาระยะสั้น)

ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..…………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่..................................................................................................ถึงวันที่.......................................................................................

	แบบเต็มเวลา (Full time)     	แบบไม่เต็มเวลา (Part time) …………………………….…………………………………

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๒.๑  ในอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ................. บาท (...............................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

๒.๒  ในอัตราค่าจ้างที่มีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี อัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(3) มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                 ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                 ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
สนับสนุน
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

 (
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
สนับสนุน
 แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 
๔
/๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
)

image1.png
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๒



สัญญาค้ำประกันปิดอากร

แสตมป์

๑๐ บาท



ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

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



	ข้าพเจ้า ............................................................................ อายุ .......... ปี เชื้อชาติ............................

สัญชาติ ........................................... อยู่บ้านเลขที่ ......................... ถนน ..................................................... 

ตรอก/ซอย ....................................... ตำบล ......................................... อำเภอ .............................................

จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ .......................................... ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

.............................................. ตำแหน่ง ..................................................... อัตราเงินเดือน .................. บาท

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีข้อความดังนี้

	ข้อ ๑ ตามที่ ..................................................  ได้ทำสัญญาจ้างการเป็น       พนักงานมหาวิทยาลัย

      ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  สัญญาเลขที่......../............เมื่อวันที่ ...... เดือน...................................พ.ศ. ...... และสัญญาจ้างอื่นๆ เพิ่มเติม นั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว จึงขอทำสัญญาไว้ต่อมหาวิทยาลัยว่า   ถ้า ..............................................................ได้ทำผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบต้องชำระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของ .............................................................. ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมิจำเป็นต้องเรียกร้องให้ ............................................................. ชำระหนี้ดังกล่าวก่อนนั้น

	ข้อ ๒ ข้าพเจ้าสัญญาว่า แม้มหาวิทยาลัยจะผ่อนเวลาชำระหนี้ให้แก่ ................................................ ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันต่อไป

	ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างที่ .............................................................. ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว



(ลงชื่อ) ..............................................................ผู้ค้ำประกัน

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

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

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

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

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





	ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสถึงแก่ความตาย/หย่า) ในขณะที่ทำสัญญา

(ลงชื่อ) ..............................................................ผู้ค้ำประกัน

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

กรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส



	ข้าพเจ้า ............................................................. คู่สมรสของ ..........................................................

ยินยอมให้ ............................................................. ทำสัญญาฉบับนี้ได้





(ลงชื่อ) ..............................................................ผู้ให้ความยินยอม

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

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

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

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

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





















หมายเหตุ : 		ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติงานมาแล้ว

		ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยหลักทรัพย์ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเงินเดือนที่จะได้รับในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง

สัญญาค้ำประกัน  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาค้ำประกัน  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย 


 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ............... เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ   …..  ป   อยูบ านเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท 


……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ลูกจางของมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกัน


ทำสัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแก


มหาวิทยาลัย    


โดยเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..……………………………………………………………………..……………..


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................


ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันท่ี...................................................................         


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ


เสียภาษีเงินไดประจำป  
 
 


.......................................................... 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 







๒ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ  ๓ ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม


สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ ลูกจางของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนใหแก


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก


กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของลูกจางของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง


วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงคจะเลิก


สัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา


ไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) ลู ก จ า ง ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ น ส ภ าพ ต าม ข อ  ๕ ๑  แ ห งข อ บั ง คั บ


มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓ )  มหาวิทยาลัยมีคำสั ่งใหพนสภาพจากการเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย 


ตามขอ ๑๑ ของสัญญานี้ 
.......................................................... 


ลูกจางของมหาวิทยาลัย 







๓ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


 


ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหลูกจางของมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน


แต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีลูกจางของมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจ ายค าชดเชยใหแกลูกจางของมหาวิทยาลัย  ให เปนไปตามระเบียบ ท่ี


มหาวิทยาลัยกำหนด 


ขอ ๑๓ ถาลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ 


ในระหวางการเปนลูกจางของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย ลูกจางของมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีลูกจางของมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได


เวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย


เปลี่ยนแปลงประเภทลูกจางของมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงลูกจางของมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


รวมท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายลูกจางของมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ี


มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ ลูกจางของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้


เปนการเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่ง


ของสัญญาฉบับนี้ดวย 


 
 


.......................................................... 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 







๔ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


สัญญาเลขท่ี.................../................. 


     ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญา


จางแลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา


ไวฝายละฉบับ 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


 


(ลงชื่อ)........................................................................ลูกจางของมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


 


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


               (………….……………..…………………) 


 


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


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


 


 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 
                ๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 
                ๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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๕



สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย



ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่ …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   

โดยเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..……………………………………………………………………..……………..และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่...................................................................        

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 





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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย





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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

    	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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



(ลงชื่อ)........................................................................ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)



(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)





หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
                ๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
                ๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       
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สัญญาเลขที่.................../..................



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน



ทำที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

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

	หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย  

..............................................ตำแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทำสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้

ข้อ	๑	 มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทำงานให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…………..………………………………………………………………และตำแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันที่...................................................................        

ข้อ	๒	มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างคงที่ เดือนละ ............ บาท (...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 



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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย





สัญญาเลขที่.................../.................



ข้อ 	๓	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ	๔	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานกำหนด ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

	ข้อ	๕	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทำการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นำความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

	ข้อ	๖	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทำงานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทำงาน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	ข้อ	๗	การลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

	ข้อ	๘	การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	ข้อ	๙	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้

ข้อ	๑๐	เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด

(1) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๕๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้

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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................

	ข้อ	๑๑	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย      พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำต่อมหาวิทยาลัย

(2) เจตนาหรือจงใจทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(3) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จำเป็นต้องตักเตือน

	หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้กระทำผิด

(4) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

	ข้อ	๑๒	การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ	๑๓	ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ในระหว่างการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย            

	ข้อ	๑๔	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือตำแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปทำงานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

	ข้อ	๑๕	ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย    

	ข้อ	๑๖	ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  



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

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../.................



สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย

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

(ลงชื่อ)........................................................................ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
               (………………….………………………..)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (………….……………..…………………)

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
               (.................…………..…………………)



หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก่
๑.  .........................						           จำนวน  ...... หน้า
๒.  .........................							 จำนวน  ...... หน้า

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย       
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สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน  แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕  
เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 


สัญญาเลขท่ี.................../.................. 


 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 


 


ทำท่ี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 


เลขท่ี ๑๒๓ หมูท่ี ๑๖  ถนนมิตรภาพ 


อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   


วันท่ี  ..............เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 


 หนังสือสัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ทำข้ึนระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน   โดย   


..............................................ตำแหนง..............................................................   เปนผูแทนหรือผูรับมอบอำนาจ


ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี .........../…......  ลงวันท่ี ....................  พ.ศ. .........  ซ่ึงตอไปในสัญญานี้


เรียกวา“มหาวิทยาลัย”   ฝายหนึ่ งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ป  อยูบานเลขท่ี  …………..  


ถนน…………….….   ตำบล……………. อำเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย  ................. โทรศัพท 


……………. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา  “ลูกจางของมหาวิทยาลัย” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายตางไดตกลงรวมกัน


ทำสัญญาจางไวตอกันดังตอไปนี้ 


ขอ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจางและลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงรับจางทำงานใหแก


มหาวิทยาลัย   โดยเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตำแหนง…………..………………………………………………………………


และตำแหนงอ่ืนท่ีไดรับแตงตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................


ตั้งแตวันท่ี............................................................................ถึงวันท่ี...................................................................         


ขอ ๒ มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราคาจางคงท่ี เดือนละ ............ บาท 


(...............................................................) และไดรับเงินคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตามท่ีกำหนดใน


ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองเปนผูรับภาระในการ


เสียภาษีเงินไดประจำป  
 


.......................................................... 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 


 
 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 







๒ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 


ขอ  ๓ ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไมปฏิบัติตาม


สัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งใหพนสภาพไดตามสัญญาฉบับนี้ 


ขอ ๔ ลูกจางของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีรับผิดชอบภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน


กำหนด ตามขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมิน 


 ขอ ๕ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริต 


รับผิดชอบเต็มกำลังความสามารถของตน และแสวงหาความรูและทักษะเพ่ิมเติมหรือกระทำการใด ๆ ใหกับ


กิจการในหนาท่ีมีคุณภาพและผลงานดีข้ึน 


ลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไมนำความลับ หรือ


ขอมูลของมหาวิทยาลัยไปใหผูหนึ่งผูใด  หรือเปดเผยใหผูหนึ่งผูใดทราบ  โดยมิไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 


 ขอ ๖ ลูกจางของมหาวิทยาลัยตกลงอุท ิศ เวลาในวันและเวลาทำงานของตนใหแก


มหาวิทยาลัยอยางเต็มความสามารถและไมกระทำการอยางหนึ่งอยางใด ในการท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายแก


กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยการ


ทำงาน ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไวอยางเครงครัด 


 ขอ ๗ การลาของลูกจางของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด     


 ขอ ๘ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรูทาง


วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย


กำหนด 


 ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้  ถาคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  มีความประสงค


จะเลิกสัญญานี้กอนกำหนดเวลา คูสัญญาฝายนั้นตองบอกกลาวเปนหนังสือใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบ


ลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน มิฉะนั้น คูสัญญาฝายนั้นตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให 


ขอ ๑๐ เหตุแหงสัญญาสิ้นสุด 


(๑) ลู ก จ า ง ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ น ส ภ าพ ต าม ข อ  ๕ ๑  แ ห งข อ บั ง คั บ


มหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการบริหารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 


(๒) ฝาฝนสัญญานี้ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือ หรือทำให


มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


(๓)  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งใหพนสภาพจากการเปนลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๑ ของ


สัญญานี้ 
.......................................................... 


ลูกจางของมหาวิทยาลัย 
สัญญาเลขท่ี.................../................. 







๓ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 ขอ ๑๑ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอำนาจสั่งใหลูกจางของมหาวิทยาลัย      


พนสภาพได ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 


(๑) ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนากระทำตอมหาวิทยาลัย 


(๒) เจตนาหรือจงใจทำใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 


(๓) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของมหาวิทยาลัย


หรือ สวนงานอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 


เวนแต กรณีท่ีรายแรงมหาวิทยาลัยหรือสวนงานไมจำเปนตองตักเตือน 


 หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีลูกจางของมหาวิทยาลัยได


กระทำผิด 


(๔) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ในกรณีถาเปนความผิดท่ีได


กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 


 ขอ ๑๒ การจ ายค าชดเชยใหแกลูกจางของมหาวิทยาลัย  ให เปนไปตามระเบียบ ท่ี


มหาวิทยาลัยกำหนด 


ขอ ๑๓ ถาลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทำการใด ๆ 


ในระหวางการเปนลูกจางของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย ลูกจางของมหาวิทยาลัย


ยินยอมชดใชคาเสียหายตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองทุกประการ ภายในเวลากำหนด และยินยอมใหมหาวิทยาลัย


หักเงินคาจาง หรือเงินอ่ืนใดท่ีลูกจางของมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับจากมหาวิทยาลัยเปนการชดใชคาเสียหายได


เวนแตความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             


 ขอ ๑๔ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ลูกจางของมหาวิทยาลัยยินยอมใหมหาวิทยาลัย


เปลี่ยนแปลงประเภทลูกจางของมหาวิทยาลัย หรือตำแหนงลูกจางของมหาวิทยาลัยไดตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


รวมท้ังยินยอมใหมหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือยายลูกจางของมหาวิทยาลัยไปทำงานใหกับหนวยงานอ่ืนใดตามท่ี


มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 


 ขอ ๑๕ ลูกจางของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรายละเอียดของสัญญานี้


เปนการเพ่ิมเติมได หากเห็นเปนการสมควรใหกำหนดข้ึนเปนเอกสารแนบทายฉบับนี้ก็ได และใหถือเปนสวนหนึ่ง


ของสัญญาฉบับนี้ดวย     


 ขอ ๑๖ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ หากลูกจางของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญา


จางแลวกอใหเกิดสิ่งประดิษฐใหม หรือสรางสรรคผลงานใหมใหสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่


สรางสรรคดังกลาวตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
 


.......................................................... 
ลูกจางของมหาวิทยาลัย 


สัญญาเลขท่ี.................../................. 







๔ 
 


สัญญาจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบทายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕  


เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง เง่ือนไขการจาง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย        


 


สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอานตรวจสอบและเขาใจขอความ


ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางฝายตางเก็บรักษา


ไวฝายละฉบับ 


 


(ลงชื่อ)........................................................................มหาวทิยาลัย 


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


(ลงชื่อ)........................................................................ลูกจางของมหาวิทยาลัย 


               (………………….………………………..) 


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


               (………….……………..…………………) 


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


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


 


หมายเหตุ   เอกสารแนบทายสัญญาจางฉบับนี้ (ถามี)  ไดแก 


๑.  .........................                 จำนวน  ...... หนา 


๒.  .........................        จำนวน  ...... หนา 
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