บค. ๕๕

สัญญาจางบุคลากรประจํา
ตําแหนง วิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัญญาเลขที่………………/……………………
ทําที่………………………………………………………………………………
วันที่……………เดือน………………………………………พ.ศ. ……………
สัญญาฉบับนีท้ าํ ขึน้ ระหวาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึง่ ตัง้ อยู ณ เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ถนน
พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อธิการบดี ซึง่ ตอไปนี้
ในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ ………………………………………………………………………… อายุ……………ป พรรษา…………
ซึ่งพํานักอยู ณ ……………………………………………………………………………… เลขที่………………………หมูที่……………ถนน……………………………………
ตําบล/แขวง……………………………………………………อําเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด……………………………………………
รหัสไปรษณีย………………………… โทรศัพท……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับจาง”
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทําการใหแกผูวาจางในตําแหนง……………………….…………
เลขที่……………… สังกัด………………………………………………………………………… ซึ่งไดรับการบรรจุเมื่อวันที่…………เดือน…………………………
พ.ศ. …………… ปจจุบันไดรับคาจางในอัตราเงินเดือน……………………………บาท (………………………………………………………………………)
หรือตามระเบียบบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และใหผูรับจางมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ ตามที่กําหนดในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ใหผูรับจางซึ่งมีเงินไดพึงประเมินที่ตองเสียภาษีที่เปนเงินเดือน คาจางหรือเงินผลประโยชนอื่นเนื่องจาก
การจาง โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ คาครองชีพ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดที่ผูวาจางออกหรือจายใหซึ่ง
ตองเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือตามกฎหมายอื่น ใหผูรับจางเปนผูเสียภาษีเองทั้งสิ้น
ขอ ๒ ผูรับจางขอรับรองวาในขณะที่ทําสัญญานี้ ผูรับจางมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๑๑ แหงขอ
บังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ หากปรากฏวาผูรับจาง
ไมมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับดังกลาวขางตนแมเพียงขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจาง
ฉบับนี้กับผูรับจางได
ขอ ๓ ผูรับจางใหสัญญาวาจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ นโยบาย ขอบังคับ ขอกําหนด
คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
ขอ ๔ ผูรับจางใหสัญญาวาจะอุทิศเวลาและปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเต็มกําลังความสามารถของตน จะเสาะแสวงหาความรูเ พิม่ เติมหรือการกระทําอืน่ ๆ อันจะเปนทางสงเสริมให
เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ทั้งจะรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งตนมี
หนาที่หรือคําสั่งใหเก็บเปนความลับอยางเครงครัด

-๒ขอ ๕ ผูรับจางใหสัญญาวาในระหวางปฏิบัติงานในเวลาทําการของผูวาจาง หรือที่ผูวาจางมีคําสั่งให
ปฏิบัติงานโดยชอบดวยระเบียบหรือคําสั่ง ผูรับจางจะไมทําการรับจางหรือทําการงานใหกับหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง
ขอ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรือ่ ง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๔ โดยยึดมาตรการและภาระงานแนบทายสัญญานี้เปนสําคัญ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ถาในระหวางที่ผูรับจางปฏิบัติงานตามสัญญาจางฉบับนี้ หากปรากฏวาผูรับจางปฏิบัติงานมีคุณภาพ
หรือปริมาณไมไดมาตรฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการประเมินของผูวาจางกําหนดไมวา
ระยะใด ๆ ในระหวางสัญญาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได
ขอ ๗ สัญญานี้ยอมสิ้นสุดเมื่อ
(๑) ผูรับจางมรณภาพหรือตาย
(๒) ผูวาจางบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๖ และ ๘
(๓) ผูวาจางบอกเลิกจางในกรณีที่แทพยปริญญาหรือแพทยที่มหาวิทยาลัยรับรองไดตรวจและ
ลงความเห็นวาผูรับจางมีสุขภาพไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตอไป
(๔) ครบเกษียณอายุการทํางาน
(๕) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๖) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบหนวยงาน
(๗) ถูกสัง่ ใหออกหรือเลิกจางตามขอ ๔๕,๔๗ และ ๕๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือตามเหตุผลและความจําเปนอื่นที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางและไมตองจายคาชดเชย คาทดแทน หรือเงินอื่นใดใหแกผู
รับจางหากปรากฏวาผูรับจางกระทํางานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกผูวาจาง
(๒) จงใจทําใหผูวาจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่ ง ของผูว าจางอันชอบด ว ย
กฎหมายและเปนธรรม และผูว า จางไดตกั เตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีทรี่ า ยแรงผูว า จางไมจาํ เปนตองตักเตือน
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสิบหาวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ไดรบั โทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) กระทําการอันเปนความผิดวินยั อยางรายแรงตามขอ ๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓
(๘) มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเปนผลใหไมไดขึ้นเงินเดือนประจําติดตอกัน ๓ ป
เวนแตกรณีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุด
(๙) ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบตั งิ านตามระยะเวลาทีผ่ วู า จางกําหนดหลังจากไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศครบกําหนดแลว
(๑๐) ถูกสั่งใหปลดออก
(๑๑) ผูรับจางไมจัดหาผูค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาขอ ๑๖

-๓ขอ ๙ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเปลี่ยนแปลงประเภทผูรับจางได
ตามที่ผูวาจางเห็นสมควรทั้งยินยอมใหผูวาจางสับเปลี่ยนตําแหนงงาน โยกยาย หรือสงผูรับจางไปทํางานใน
สถานที่ตาง ๆ หรือไปทํางานใหบุคคลอื่นใดตามที่ผูวาจางเห็นสมควร
ขอ ๑๐ การลาของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓ ที่มีในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในภายหนา
ขอ ๑๑ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบตั กิ ารวิจยั การเพิม่ พูนความรูท างวิชาการหรือการปฏิบตั งิ าน
บริการวิชาการของผูรับจาง ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ หากผูรับจางยายถิน่ ทีอ่ ยูห รือสถานทีพ่ าํ นักนอกจากทีไ่ ดแจงไวในทะเบียนประวัตขิ องผูร บั จางแลว
ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรภายในสิบหาวัน
ขอ ๑๓ การบอกกลาว ทวงถาม หรือการสงเอกสารใด ๆ ถาไดสงไปยังภูมิลําเนาตามสัญญานี้แลว
ใหถือวาไดสงใหแกผูรับจางโดยชอบแลว ทั้งนี้ไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม หรือสงไมไดเพราะเหตุใด ๆ
ขอ ๑๔ เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับจางไดจัดให………………………………………………………
…………………………………………………………………เขาเปนผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันทายสัญญาฉบับนี้และใหถือวา
สัญญาค้ําประกันดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ ๑๕ หากผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันทายสัญญาฉบับนี้มรณภาพ หรือตาย หรือยายที่อยูไป
เสียจากราชอาณาจักร ใหผูรับจางแจงเปนหนังสือใหผูวาจางทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่รูหรือควรจะรูถึง
การมรณภาพหรือตาย หรือยายที่อยูของผูค้ําประกันแลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ผูค้ําประกันมรณภาพหรือตาย หรือยายที่อยู กรณีดังกลาวใหถือวาสัญญาค้ําประกันเปนอันสิ้นสุดลงและให
ผูรับจางจัดหาผูค้ําประกันรายใหมเขาทําสัญญาค้ําประกันโดยไมชักชา
ขอ ๑๖ เมือ่ ผูร บั จางไดแจงการมรณภาพหรือตาย หรือยายทีอ่ ยูข องผูค า้ํ ประกันตามขอ ๑๕ แลว ใหผู
รับจางจัดหาผูค้ําประกันรายใหมเขาทําสัญญาค้ําประกันใหกับผูวาจางภายในสิบหาวัน หากผูรับจางไมดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได
สัญญาฉบับนีท้ าํ ขึน้ เปนสองฉบับ มีขอ ความถูกตองตรงกันทุกประการ คูส ญ
ั ญาไดอา นและเขาใจเนือ้ ความ
ตามสัญญาโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ และถือไวฝายละฉบับ
ลงชื่อ…………………………………………………………………ผูวาจาง
(พระธรรมโกศาจารย)
อธิการบดี
ลงชื่อ…………………………………………………………………ผูรับจาง
(…………………………………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………………………………พยาน
(…………………………………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………………………………พยาน
(…………………………………………………………………)

