
การตอ่สญัญาจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั

พนักงานสายวชิาการ จะตอ้งแจง้มหาวทิยาลยัใหท้ราบดงันี�

              >  ผูท้ี�บรรจวุฒุปิรญิญาโทจะตอ้งแจง้มหาวทิยาลยัทราบวา่ขณะนี�กําลงัศกึษาปรญิญาเอก หรอื

สญัญาจา้งเป็�นพนักงานตําแหน่งผูบ้รหิาร (แบบ  พนง.1) อยา่งละ 2 ฉบบั

สญัญาจา้งเป็�นพนักงาน สายวชิาการ สายสนับสนุนวชิาการ (แบบ  พนง.2) อยา่งละ 2 ฉบบั

สญัญาคํ�าประกนั (แบบ  พนง.3) อยา่งละ 2 ฉบบั

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูคํ้�าประกนั 2 ฉบบั

 จบปรญิญาเอกเรยีบรอ้ยแลว้ 

              >  ผลติผลงานวจัิยอยา่งนอ้ย 1 เรื�อง ตอ่ง 2 ปี หรอืมโีครงการวจัิยกี�เรื�อง ไดรั้บทนุจาก

 แหลง่ทนุใด พรอ้มแนบเอกสาร

โทร.

วนัที�

ผูใ้หข้อ้มลู

กจ.14



"มหาวทิยาลยั"  ฝ่ายหนึ�งกบั  นาย/นาง/นางสาว

อายุ อยูบ่า้นเลขที� ตรอก/ซอย

ถนน แขวง/ตําบล

จังหวดั รหสัไปรษณีย์

โทรศพัท์

ในตําแหน่ง มกํีาหนด ปี

นับตั �งแตว่นัที� เดอืน พ.ศ.

ถงึวนัที� เดอืน พ.ศ.

/ ขอ้ 4 ในระหวา่งการ...

สญัญาเลขที� /25

อําเภอ/เขต

วนัที�

โดย  รองศาสตราจารยฤ์ทธิ�   วฒันชยัยิ�งเจรญิ ตําแหน่ง รองอธกิารบดฝ่ีายบคุคล เป็นผูแ้ทนหรอืผูรั้บมอบอํานาจ

เดอืน

โดยผูใ้หส้ญัญายนิยอมปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงภาระงานที�มหาวทิยาลยัมอบหมายใหป้ฏบิตั ิตามรายละเอยีดในเอกสาร

ขอ้  1.  มหาวทิยาลยัตกลงจา้ง  และผูใ้หส้ญัญาตกลงทํางานเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั

ซึ�งตอ่ไปในสญัญานี�  เรยีกวา่  "ผูใ้หส้ญัญา"  อกีฝ่ายหนึ�งโดยมขีอ้ตกลงกนัดงัตอ่ไปนี

หนังสอืสญัญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลยัฉบบันี� ทําขึ�นระหวา่งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

  สญัญาจา้งเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั

เลขที� 114 สขุมุวทิ 23 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110

ทําที�   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ตามคําสั�งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที�  3411/2554 ลงวนัที�  10  ตลุาคม  2554   ซึ�งตอ่ไปนี�ในสญัญานี�เรยีกวา่

ปี

แนบทา้ยสญัญานี� จํานวน

ขอ้  2.  การทํางานตามขอ้  1  มหาวทิยาลยัจะจา่ยคา่จา้งใหผู้ใ้หส้ญัญาในอตัราคา่จา้ง

เดอืนละ บาท  ( )  และตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ที�คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกําหนด

ขอ้  3.  ในกรณีที�ผูใ้หส้ญัญาไดทํ้างานครบตามขอ้  1  และผา่นการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที�คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกําหนด มหาวทิยาลยัอาจพจิารณาตอ่  

สญัญาจา้งใหแ้กผู่ใ้หส้ญัญาตามที�เห็นสมควร

หนา้

แบบ พนง. 2
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นี�และที�จะมปีระกาศใช้ต้อ่ไปในภายหนา้ใหถ้อืเป็นสว่นหนึ�งของสญัญาดว้ย

มตคิณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และขอ้กําหนดดงักลา่วที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทําสญัญา

พนักงานมหาวทิยาลยั  โดยผูใ้หส้ญัญายนิยอมที�จะปฏบิตัติามโดยเครง่ครัด  และใหถ้อืวา่ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คําสั�ง ประกาศ

คําสั�ง ประกาศ  มตคิณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจํามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการเป็น

ขอ้ 6. มหาวทิยาลยัไดแ้จง้ใหผู้ใ้หส้ญัญาทราบแลว้วา่เมื�อเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั

ครบระยะเวลาตามที�กําหนดไวใ้นขอ้  1  ผูใ้หส้ญัญายนิยอมใหม้หาวทิยาลยัเลกิจา้งไดโ้ดยมหาวทิยาลยัตอ้งบอกลว่งหนา้

ขอ้ 5.  ในระหวา่งการเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั  ถา้มหาวทิยาลยัมเีหตผุลและความจําเป็นที�จะเลกิจา้งกอ่น 

ไมน่อ้ยกวา่  45 วนั  (สี�สบิหา้วนั)

ขอ้  4.  ในระหวา่งการเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั  ผูใ้หส้ญัญายนิยอมใหม้หาวทิยาลยัเปลี�ยนแปลงหรอืยา้ย 

ตําแหน่งหนา้ที�  หรอืสถานที�ปฏบิตังิานไดต้ามความเหมาะสม  หรอืตามวตัถปุระสงคข์องมหาวทิยาลยั

ขอ้  7. ในระหวา่งการเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั  ถา้ผูใ้หส้ญัญาปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที�หรอืกระทํา

ดว้ยประการใด ๆ  เป็นเหตใุหเ้กดิความเสยีหายแกม่หาวทิยาลยั  ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชดใชค้า่เสยีหายภายในกําหนดเวลาที�

มหาวทิยาลยัจะเรยีกรอ้งใหช้ดใช ้

 
/ ผูใ้หส้ญัญา...

ขอ้  8. ในกรณีที�ผูใ้หส้ญัญาทําความเสยีหายใหแ้กม่หาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมสีทิธบิงัคบัชาํระหนี�จากคา่จา้ง

ของผูใ้หส้ญัญา  หรอืจากทรัพยส์นิของผูใ้หส้ญัญาเต็มตามจํานวนคา่เสยีหายที�เกดิขึ�นไดด้ว้ย

ขอ้  9. พนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ

9.1   ยนิยอมรับภารกจิผลติผลงานวจัิยทเีสนอตามระบบมาตรฐานการวจัิยที�มรีะบบผูท้รงคณุวฒุกิลั�นกรอง

  (Peer Review) อยา่งนอ้ย  1  เรื�อง  ตอ่  2 ปี

9.2   ผูท้ี�สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท  หรอืเทยีบเทา่  จะตอ้งศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอก

  หรอืเทยีบเทา่  ภายใน  3  ปี  นับตั �งแตว่นัจา้งครั �งแรก

9.3   ยนิยอมปฏบิตัติามภารกจิของมหาวทิยาลยั  คอื  สอนและผลติบณัฑติ  วจัิย  บรกิารวชิาการ และ

 ทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม  ตามเกณฑม์าตรฐานภาระงานทางวชิาการที�สภามหาวทิยาลยักําหนด

ขอ้ 10. มหาวทิยาลยัแจง้ใหผู้ใ้หส้ญัญาทราบแลว้วา่ ในระยะเวลาที�ระบไุวใ้นขอ้ 1 ถา้ความประพฤตหิรอื

การปฏบิตังิานของผูใ้หส้ญัญาไมผ่า่นการประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจํา

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกําหนด  รวมทั �งการที�ไมป่ฏบิตัติามเงื�อนไขทกุขอ้ที�ปรากฎในสญัญา  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ยพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2552 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ ตลอดจนระเบยีบ ขอ้บงัคบั



(

ลงชื�อ

(

ลงชื�อ

(

ลงชื�อ

ลงชื�อ

จงึไดล้งลายมอืชื�อไวเ้ป็นสําคญัตอ่หนา้พยานและเกบ็ไวฝ่้ายละ  1  ฉบบั
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)

)

)

สญัญานี�ทําขึ�น  2  ฉบบั  มขีอ้ความถกูตอ้งตรงกนั  คูส่ญัญาไดอ้า่นและเขา้ใจในสญัญาโดยละเอยีดตลอดแลว้

มหาวทิยาลยั

ผูใ้หส้ญัญา

พยาน

พยาน

( รองศาสตราจารยฤ์ทธิ�   วฒันชยัยิ�งเจรญิ )

ผูใ้หส้ญัญายนิยอมใหม้หาวทิยาลยัเลกิจา้งได ้ โดยผูใ้หส้ญัญาจะไมเ่รยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืเรยีกรอ้งสทิธใิด ๆ  ทั �งสิ�น

สญัญาเลขที� /25
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ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัภาระงาน

ดงันี�

ภาระงานที�มอบหมายให ้ นาย /นาง /นางสาว

ปฏบิตังิานแนบทา้ยสญัญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ฉบบัลงวนัที�

-4-

ลงลายมอืชื�อ

หมายเหต ุ  1.  ภาระงานเป็นขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานกบัผูใ้หส้ญัญา

2.  การกรอกรายละเอยีดในภาระงานใหก้รอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์ฉบบันี� หรอื ทําเป็นเอกสาร

เพิ�มเตมิแนบทา้ยสญัญาโดยใหร้ะบจํุานวนหนา้ของเอกสารเพิ�มเตมิดว้ย และผูใ้หส้ญัญาตอ้ง

ลงลายมอืในเอกสารเพิ�มเตมิทกุหนา้

ผูใ้หส้ญัญา



(

ลงชื�อ

(

ลงชื�อ

ลงชื�อ

(

ลงชื�อ

)

พยาน

)

พยาน

ผูรั้บสญัญา

)

ผูคํ้�าประกนั

โดยไมข่อโตแ้ยง้แตอ่ยา่งใด

การกระทํารว่มกนักบั (นาย/นาง/นางสาว)

โดยขา้พเจา้ยอมรับผกูพันความเสยีหายอนัเกดิขึ�นแกม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เนื�องจากการกระทําหรอืงดเวน้

สงักดั ตามที�มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จะเรยีกรอ้ง  

พนักงานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตําแหน่ง

 (นาย/นาง/นางสาว)

อนัเกดิขึ�นแกม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เนื�องจากการกระทําหรอืงดเวน้การกระทําของ

 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ  เพื�อแสดงวา่ขา้พเจา้เป็นผูคํ้�าประกนัความเสยีหายวา่ดว้ย  พนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ.  2552

ขอทําสญัญาฉบบันี�ไวใ้หแ้กม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตาม ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อําเภอ/เขต จังหวดั รหสัไปรษณีย์

ตําบล/แขวงถนนตรอก/ซอยหมูท่ี�

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ตั �งบา้นเรอืนอยูท่ี�บา้นเลขที�

เดอืนวนัที� พ.ศ.

เขยีนที�
   (กรณีใชบ้คุคลคํ�าประกนั)

   สญัญาคํ�าประกนั

แบบ พนง. 3

สญัญาเลขที� /25

( รองศาสตราจารยฤ์ทธิ�      วฒันชยัยิ�งเจรญิ )


/ ข้อ 4 ในระหว่างการ...
- 3 -
- 2 -

/ ผู้ให้สัญญา...
- 2 -

/ ผู้ให้สัญญา...
- 3 -
   (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
   สัญญาค้ำประกัน
   (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
   สัญญาค้ำประกัน
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