สัญญาเลขที่................/๒๕......
ผ่านคณะกรรมการปฏิบัตหิ น้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๕/2562
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งผู้บริหาร
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่...................................................ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย……..........................................................…….. ตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ....................................................................................
ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จากสภามหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาให้ ด ารงต าแหน่ ง คณบดี / ผู้ อ านวยการ ตามมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา พ.ศ.๒๕๕๐ อายุ .................ปี หมายเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
................................... ......................... .....มี ที่ อ ยู่ ต ามทะเบี ย นบ้ า น ณ บ้ า นเลขที่
...............................................................................................................................................................................
.................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คณบดี/ผู้อานวยการ” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง……..............................................................................……….
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท คณบดี/ผู้อานวยการ ….............….....(ชื่อส่ วนงาน)…….............ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ..../๒๕.. ลงวันที่ .. ....... พ.ศ. ๒๕.. และ คณบดี/
ผู้อานวยการ ตกลงรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าว มีกาหนดเวลาสี่ปี ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน
...................................พ.ศ.............. ถึงวันที่............. เดือน........................... พ.ศ............หรือเมื่อพ้นจาก
ตาแหน่งตามสัญญานี้
ข้อ ๒ มหาวิทยาลัยตกลงจ่าย และคณบดี/ผู้อานวยการ ตกลงรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คาสั่งของมหาวิทยาลัย ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าส่วนงานผู้นั้นแล้วแต่กรณี ทั้งที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทาสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไป
คณบดี/ผู้อานวยการยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่
ต้ อ งชดใช้ หรื อ เงิ น อื่ น ใดตามที่ ก ฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง และข้ อ ตกลงระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับหัวหน้าส่วนงาน จากเงินที่ได้รับหรือจะได้รับตามวรรคหนึ่งนั้น
ข้อ ๓ การจ่ายเงินตามข้อ ๒ ให้แก่ กรณีเงินที่จ่ายเป็นรายเดือน มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ใน
วันทาการก่อนวันทาการสุดท้ายสามวัน
ข้ อ ๔ สภามหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี จะสนั บ สนุ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ค ณบดี /
ผู้อานวยการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ตามสมควร
ในกรณีที่มีปัญหาในการบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มีหน้าที่ร่วมกับหัวหน้า
ส่วนงานช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี
.....................................................
.....................................................
มหาวิทยาลัย

คณบดี/ผู้อานวยการ

-๒ข้อ ๕ คณบดี/ ผู้ อานวยการต้ องตั้ งใจปฏิบั ติ หน้าที่ ด้วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และเต็ มก าลั ง
ความสามารถของตน รักษาวินัยและจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมหรือกระทา
การอื่น ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของส่วนงานและมหาวิทยาลัยดาเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี ทั้ง
จะละเว้นการรับจ้างทางาน ทางาน หรือประกอบอาชีพอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่
และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงาน
ข้อ ๖ คณบดี/ผู้อานวยการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
ส่ ว นงานก าหนดขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณบดี /
ผู้อานวยการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้บังคับอยู่ในขณะทาสัญญานี้หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป โดยให้ถือว่ากฎหมาย กฎ
มติคณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ งข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
นอกจากนั้น คณบดี/ผู้อานวยการจะปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดและให้ความเห็นชอบเป็นรายปีด้วย
ข้อ ๗ คณบดี/ผู้อานวยการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะมีขึ้นและเพื่ อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลั ย รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น
หากคณบดี / ผู้ อานวยการก่อ ให้ เ กิด ความเสี ยหายต่อ ส่ ว นงานหรือ มหาวิ ทยาลั ย หั ว หน้ า
ส่วนงานคณบดี/ผู้อานวยการยินดีรับผิดชอบตามกฎหมาย
ข้อ ๘ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ คณบดี/ผู้อานวยการจะต้องเข้ารับ การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้ว ยการนั้น หรือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สภามหาวิท ยาลัย กาหนด ถ้า คณบดี/ ผู้ อานวยการไม่ผ ่า นการประเมิน หรือ ไม่ไ ด้ป ฏิบัติต ามหรือ ฝ่า ฝืน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือประพฤติตนเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งตาแหน่งหน้าที่ หรือ
ก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายอย่า งร้า ยแรงแก่ม หาวิท ยาลั ย หรือ ส่ว นงาน จงใจขัด คาสั่ง หรือ มติอัน ชอบด้ว ย
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี หรือละเลยไม่นาพาต่อคาสั่งหรือมติเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ หรือ
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน สภามหาวิทยาลัย
อาจมีมติให้คณบดี/ผู้อานวยการพักการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้พ้นจากตาแหน่งหรือถูกถอดถอนก็ได้ แล้วแต่กรณี
และคณบดี/ผู้อานวยการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิ ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีมติให้พ้นจาก
ตาแหน่งหรือถูกถอดถอนดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิท ยาลัยอาจกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเปิดโอกาสให้ คณบดี/ผู้อานวยการได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและได้โต้แย้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานของตนได้
ข้อ ๙ นอกจากการให้ พักการปฏิบัติหน้าที่ การให้ พ้นจากตาแหน่งหรือการถูกถอดถอน
ตามข้อ ๘ แล้ ว ในฐานะที่ คณบดี/ ผู้อานวยการมีส ถานะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลั ยด้วย อธิการบดี อาจ
ดาเนินการทางวินัยแก่คณบดี/ผู้อานวยการได้ด้วย
.....................................................
มหาวิทยาลัย

.....................................................
คณบดี/ผู้อานวยการ

-๓ข้อ ๑๐ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเป็นอย่าง
อื่นไว้ก่อนแล้ว
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่อธิการบดีปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่ ห รือกระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นอธิการบดีอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย อธิการบดียินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาที่กาหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือ
เงินอื่นใดที่อธิการบดีมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย
ข้อ ๑๒ การลาของคณบดี/ผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้
ข้อ ๑๓ นอกจากสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัญญาจ้างแล้ว สัญญานี้สิ้นสุดลงเมือหัวหน้า
ส่วนงานพ้นจากตาแหน่งหัวหน้าส่วนงานรวมทั้ง ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณ สมบั ติ ห รื อ มีลั ก ษณะต้องห้ ามตามข้ อบังคั บมหาวิท ยาลั ยบูรพา ว่ าด้ว ยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
(๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่
ข้อบังคับกาหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๙) พ้นจากตาแหน่งโดยเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือสัญญา
ข้อ ๑๔ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวัน
สิ้นสุดของการทางานหรือตามที่มหาวิทยาลัยมีคาสั่ง
ข้ อ ๑๕ เมื่ อ คณบดี / ผู้ อ านวยการ พ้ น จากต าแหน่ ง หรื อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า ง ให้ ค ณบดี /
ผู้อานวยการ ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่คณบดี/ผู้อานวยการ หรือผู้รักษาการแทนคณบดี/ผู้อานวยการ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่คนใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่งหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบ
งานให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีปัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ หัวหน้าส่วนงานยินยอมที่จะถือ
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย และให้ถือคาวินิฉัยนั้นเป็นที่สุด
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอด
แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หัวหน้าส่ วนงานผู้ทาสัญญาเก็บไว้อีกหนึ่งฉบับ
มหาวิทยาลัยโดยสานักงานสภามหาวิทยาลัยเก็บไว้หนึ่งฉบับ และ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลเก็บไว้
อีกหนึ่งฉบับ
.....................................................
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