สัญญาเลขที่……..……/๒๕๖๓…..

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เมื่อวันที่..๒๘...กันยายน...๒๕๖๓..ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย นายสมพร ปิยะพันธ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/ นาง/ นางสาว…...นายราชมงคล...กรุงเทพ....... อาย..…๒๕......ปี
หมายเลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน ……………๑-๒๓๔๕-๐๐๖๗๘-๙๐-๑………............….........……
อยู่บ้านเลขที่……...๒.......…….ถนน……......นางลิ้นจี่........………….………ซอย….…………..................-...............…………
แขวง/ตาบล……ทุ่งมหาเมฆ……เขต/อาเภอ…………..สาทร...…..………จังหวัด…………......กรุงเทพมหานคร.....…………
รหัสไปรษณีย…์ ….........๑๐๑๒๐..................…....โทรศัพท์………...…..๐๙๓-๔๕๖๗๘๙๐..................................……
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานราชการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตกลงจ้าง และพนักงานราชการตกลงรับจ้าง
ทางานให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
 พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน………………………………………………………...................................................…....
 พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน…………บริหารทั่วไป……………………........................................………………………
ตาแหน่ง…………เจ้าหน้าที่xxx……………..สังกัดคณะxxx.................................................
ข้อ ๒ พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสั ญญาจ้างดังกล่ าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ในกรณีที่มีปั ญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสั ญญาจ้างนี้ห รือไม่ หรือกรณีที่มีข้อสงสั ย
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป็นผู้วินิจฉัยและพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
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ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตกลงจ้างพนักงานราชการมีกาหนด ....๔.…..ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่...๑...เดือน…ตุลาคม...พ.ศ...๒๕๖๓...และสิ้นสุดในวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ…๒๕๖๗....…..
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับ
ค่าตอบแทน ดังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ พนักงานราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้อ ๕ พนักงานราชการอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกาหนด
ข้อ ๖ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กาหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ากรณีใดกรณีห นึ่งตามที่กาหนดในข้อ ๒๘ ของระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พนั ก งานราชการลาออกจากการปฏิ บั ติ ง าน ตามข้ อ ๒๙ ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
(๓) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๓๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
.....................................................................-..............................................................
............................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................
(๕) เหตุอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกาหนด
ข้อ ๘ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนดใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหรือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประกาศกาหนด
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ข้อ ๙ ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ ๓ หรือปฏิบัติงานใด ๆ
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการ
ยิ น ยอมชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุ ง เทพ ทุ ก ประการภายในก าหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นการชดใช้
ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๐ พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ออกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้ อ ๑๑ พนั ก งานราชการจะต้ อ งประพฤติ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
และคาสั่ งของทางราชการ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่ พนัก งานราชการอยู่ แล้ ว ก่อนวัน ที่ล งนามในสั ญญาจ้ า งนี้
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่งต่าง ๆ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ข้อ ๑๒ พนั กงานราชการต้ อ งปฏิ บัติ งานให้ กับ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลกรุ ง เทพ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถของตน
โดยแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษา
ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูล ของทางราชการให้ผู้ หนึ่งผู้ใดทราบ
โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ
ข้ อ ๑๓ ในระหว่ า งอายุ สั ญ ญาจ้ า งนี้ หากพนั ก งานราชการปฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญาจ้ า งแล้ ว
ก่อให้ เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ ลิ ขสิ ทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
ข้อ ๑๔ พนักงานราชการจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่ งกฎหมายหรือสิ ทธิใด ๆ
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ ๑๕ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกาหนดไว้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบ และเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่าย
ต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
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ลงชื่อ

อธิการบดี

(

นายสมพร ปิยะพันธ์

ลงชื่อ

)
พนักงานราชการ

(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

นางสาวอารี

บุญช่วยส่ง

)
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(

พยาน
นายปุณณกัณฑ์ สะสม

)

