สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
--------------------------------สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ................ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย...............................................................ตาแหน่ง...............................................
ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ จ ะเรี ย กว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ” (ผู้ ว่ า จ้ า ง) ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ นาย/นาง/นางสาว
................................................................เกิดวันที่.........เดือน......................... พ.ศ....................อายุ................ปี
อยู่บ้านเลขที่............... ซอย/ตรอก........................ถนน..................................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ.................................จังหวัด.............................................. คู่สมรสชื่อ.................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง.............................
อัตราค่าจ้าง เดือนละ...............................บาท ในงาน/สาขาวิชา............................................................กอง/
คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน......................................................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย นับตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน........................พ.ศ
....................ซึ่งเป็ น วัน เริ่ มปฏิ บั ติงานเป็นต้นไป ผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานดังกล่ าวตามระยะเวลา
ข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุ สั ญญานี้ผู้ รั บจ้างจะต้องอุทิศเวลาทั้งหมดให้ แก่การปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ให้บังเกิดผลดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร สนใจและมี ความอุตสาหะตลอดจน การปฏิบัติ
ตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ ต่อหน้าที่การงาน
จะรักษาวินัย จรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการทั้งที่ใช้อยู่ในวันทาสัญญานี้และที่
จะมีประกาศใช้ขึ้นใหม่ และถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวนั้นเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๒ หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
อย่ างร้ ายแรง หรื อละทิ้งหน้ าที่ ไปโดยไม่ มีเหตุผ ลอันสมควร ผู้ ว่าจ้ างทรงไว้ ซึ่งสิ ทธิที่ จะบอกเลิ กสั ญญานี้
เสี ย เมื่อใดก็ได้ และหรื อหากมีความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสั ญญา
ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น
ข้อ ๔ หากผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะ
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
/ข้อ ๕ ...

-๒ข้อ ๕ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงชาระให้ทั้งหมดภายในกาหนด
๓๐ วันถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชาระให้ภายในกาหนด หรือชาระให้แต่ไม่ครบ ทั้งนี้จะ
โดยยินยอมของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ ยังมิได้ชาระอีกในอัตราร้อยละ ๑๕
ต่อปีด้วย
ข้อ ๖ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตาม ข้อ ๓ ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า ความเสีย
หายที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับจ้าง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ รั บ จ้ า งมี พัน ธะต้ องช าระเงิน ให้ แก่ ผู้ ว่ าจ้ างตามสั ญ ญานี้ ผู้ รับ จ้า งตกลง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้างจะพึงได้รับจากทางราชการได้
ข้อ ๘ สัญญานี้สิ้นสุด เมื่อ
๘.๑ ลาออก
๘.๒ ไม่ผ่านการประเมิน ๒ ครั้งในปีงบประมาณที่จ้าง
๘.๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง
๔.๔ หน่วยงานไม่ประสงค์จะจ้างต่อเนื่องจากผลการปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่งไม่ถึงร้อยละ
เจ็ดสิบ และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการทางานและ
มีความบกพร่องในการปฏิบัติงาน
๔.๕ หน่วยงานไม่ประสงค์จ้างต่อเนื่องจากสิ้นสุดภาระงาน
๔.๖ ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
๔.๗ เป็ น บุ ค คลที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามความในข้ อ ๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๐
กรณีลาออก ให้ ลูกจ้างชั่วคราวยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวั น โดยให้ยื่น
เสนอผ่ านหั วหน้ าหน่ วยงานตามล าดับ ให้ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ พิจารณา เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข้อ ๙ อธิการบดีห รื อผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอานาจเลิกจ้างลู กจ้างชั่วคราวได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
๙.๑ เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการตนเองได้สม่าเสมอ
๙.๒ กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
๙.๓ กลั่ นแกล้ ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงผู้ร่ว มปฏิบัติ งาน นักศึกษา หรือ
ประชาชนอย่างร้ายแรง
๙.๔ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๙.๕ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
๙.๖ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
/ข้อ ๑๐...

-๓ข้อ ๑๐ ในการทาสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ได้จัดให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว
หนังสือสัญญานี้ทาขึ้นไว้ ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างถือไว้ ๑ ฉบับ และผู้รับจ้างถือ
ไว้ ๑ ฉบับ
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) ........................................................ผู้ว่าจ้าง
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................ผู้รับจ้าง
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(.......................................................)

ข้าพเจ้า..........................................................คู่สมรสของ.....................................................
ยินยอมให้.....................................................................ทาสัญญาฉบับนี้ได้
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทาสัญญานี้
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้รับจ้าง
(.......................................................)

