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

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัญญาทดลองงาน
ทาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ ........................................................................
................................................................................
................................................................................
วันที่............... เดือน........................ พ.ศ. ..............

สัญญาฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย .................................................
ตาแหน่ ง ........................................................... ผู้รับมอบอานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
หนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่ ................................................ ซึ่งต่อไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่า “มหาวิท ยาลั ย ”
ฝ่ ายหนึ่ ง กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................เลขประจาตัวประชาชน
---- เกิดวันที่................เดือน ....................... พ.ศ. .................. อายุ.............ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่ .......... ซอย .......................... ถนน..................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์ ..................ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่ .............. ซอย ..................................
ถนน..........................ตาบล/แขวง............................. อาเภอ/เขต............................ จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์ ........................... ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย”
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างเข้าทางาน ในตาแหน่ง
..................................................... สังกัด ....................................................... มีกาหนดเวลา ................ปี ตั้งแต่
วันที่.................................................... ถึงวันที่.......................................................... โดยตกลงรับค่าจ้างเริ่มต้น
ในอัตราเดือนละ............................. บาท (..................................................)
ข้อ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงเข้าทางานและรับเงินตามข้อ 1 ทั้งยินยอมให้ มหาวิทยาลัย
หักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่ต้องชดใช้ หรือเงินอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยจ่าย จากเงินที่ได้รับ
ข้อ 3 ในระหว่างทดลองงาน ถ้าความประพฤติหรือการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ผ่านการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งเลิกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอม
ทีจ่ ะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสั่งเลิกจ้างทั้งสิ้น
ข้อ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่งตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการ
ลงชื่อ ………………………………………….
พนักงานมหาวิทยาลัย

-2บริ หาร ทั้งที่มีอยู่ในวัน ทาสั ญญานี้ ห รือที่จะมีต่อไปภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลั ยอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องตั้งใจปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลั ยมอบหมายด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเต็มกาลังความสามารถของตน ทั้งจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือกระทาการอื่นๆ อันเป็นการ
ส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยดาเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี ทั้งจะละเว้นการรับจ้างทางาน หรือ
ประกอบอาชีพอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ และสัญญาว่าจะละเว้นการกระทาการใด ๆ
ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเจตนาทาให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยไม่ว่ากรณีใด ๆ
พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่มหาวิทยาลัยภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชาระให้ภายในระยะเวลาดังกล่าว พนักงานมหาวิทยาลัย
ยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี ของจานวนเงินที่ยังไม่ได้ชาระให้แก่มหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง
จนกว่าจะชาระครบถ้วน
ข้อ 7 การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า
ข้อ 8 การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การ
ไปปฏิบั ติงานองค์การระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานกับหน่ว ยงานภายนอก หรือการไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอานาจเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ได้ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
9.1 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย
9.2 จงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
9.3 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
9.4 ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
9.5 ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังจากเสร็จจากการไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน
ข้อ 10 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อ
10.1 ครบอายุสัญญาจ้าง และไม่มีการต่อสัญญา
10.2 ตาย
10.3 มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่แพทย์ปริญญาหรือแพทย์ที่
มหาวิทยาลัยรับรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพ
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
10.4 ได้รับอนุญาตให้ลาออก
10.5 ยุบหรือเลิกตาแหน่ง หรือยุบหน่วยงาน
10.6 ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้าง
ลงชื่อ ………………………………………….
พนักงานมหาวิทยาลัย

-3ข้อ 11 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาด้วยประการ
ใดๆ เป็ น เหตุใ ห้ เ กิดความเสี ย หายแก่ม หาวิ ทยาลั ย พนัก งานมหาวิ ทยาลั ย ยินยอมชดใช้ค่ าเสี ยหายให้ กั บ
มหาวิทยาลัย ภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย และยินยอมให้มหาวิทยาลัย
หักเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหาย หาก
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชาระให้ภายในระยะเวลาดังกล่าว พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีของจานวนเงินที่ยังไม่ได้ชาระ เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้ อ 12 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านชดใช้ ต ามสั ญ ญาอนุ ญาตให้
ข้าราชการ หรือพนั กงานไปศึกษา ฝึ กอบรม วิจัย หรือสัญญารับทุน หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่ านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ยกาหนดและมหาวิทยาลัยได้เลิกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
ยังคงต้องรับผิดชดใช้เงินและเบี้ยปรับตามสัญญาดังกล่าว
ข้อ 13 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยสับเปลี่ยน โยกย้าย
พนักงานมหาวิทยาลัยไปทางานในสถานที่ต่างๆ หรือไปทางานให้บุคคลอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรไม่ว่าจะ
เป็นการประจาหรือชั่วคราว
ข้อ 14 พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน หากมีผลการปฏิบัติงานตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและมี ค วามประพฤติ เ หมาะสม มหาวิ ท ยาลั ย จะจ้ า งให้ เ ป็ น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยต่อไป
การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 15 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
และก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ ให้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากสิ่งประดิษฐ์หรื อ
ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
ตลอดโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ...............................................มหาวิทยาลัย
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ ………………………………………….
พนักงานมหาวิทยาลัย

