
 สัญญาเลขที ่  /25  
 
 
  
 
 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ระยะเวลาที่สอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่         เดือน       พ.ศ.         . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ 186 หมู่ 1 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โดย                                            ต า แ ห น่ ง  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ /ผู ้แทนหรือผู ้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
ตามค าสั่ง                                                        ที ่     /    ลงวันที่
        เดือน       พ.ศ.        เรื่อง                                                                               
                                       ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง 

กับ (ชื่อ-สกุล)                                                                                     
เกิดเม่ือวันที่       เดือน      พ.ศ.        อายุ     ปี บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี               
ออกให้ ณ                 วันออกบัตร วันที่        เดือน                 พ.ศ.         วันบัตร
หมดอาย ุวันที่   เดือน    พ.ศ.      สัญชาติ             เชื้อชาติ               

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่         หมู่ที่                       ถนน/ซอย                    
ต าบล/แขวง                          อ าเภอ/เขต                  จังหวัด      
รหัสไปรษณีย ์              

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เลขที ่   หมู่ที ่         ถนน/ซอย     
ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต               จังหวัด      
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท์บ้าน    โทรศัพท์เคลื่อนที ่    
 E-Mail              

บุคคลที่ใกล้ชิดสามารถติดตามได้ ชื่อ-สกุล                                                                 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี   หมู่ที่      ถนน/ซอย    ต าบล/แขวง                        
อ าเภอ/เขต                        จังหวัด              รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์เคลื่อนที่                 

 

 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ในต าแหน่ง                                      สั ง กั ด ค ณ ะ / ศู น ย์ / ส า นั ก /
สถาบัน/ส านักงาน/งาน                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ตั้งแตว่ันที่         เดือน    พ.ศ.          ถึงวันที่        เดือน            พ.ศ.           
ซึ่งเป็นวันสิ้นรอบปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบ 60 (หกสิบ) ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและสิทธิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ต้องนับระยะเวลาตามอายุการปฏิบัติงาน ให้น าระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่แรกบรรจุ 
วันที่       เดือน              พ.ศ.          มาใช้เป็นฐานในการค านวณระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

 

รูปถ่าย 
1 x ๑.๕ 

น้ิว 
 

/ข้อ ๒. พนักงาน... 
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 2. พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับค่าจ้างในอัตราที่ได้รับ ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง ในอัตราเดือนละ
    บาท (                                     )  และให้มีสิทธิได้รับ
การเลื่อนค่าจ้าง เงินเพ่ิม สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ 
หรือค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่มีอยู่ในขณะนี้และที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้า ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีท้ังสิ้น 

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน โดยจ่ายให้ไม่ช้ากว่า   
วันท าการสุดท้ายของเดือน และพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินสมทบ 
ประกันสังคม ตลอดจนเงินอืน่ที่พนักงานมหาวิทยาลัยพึงต้องช าระ 

 

ข้อ 3. พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งที่มีอยู่ในขณะท าสัญญานี้และที่จะมีต่อไปในภายภาค
หน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 

ข้อ 4. พนักงานมหาวิทยาลัยสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามภาระงานที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เต็มก าลังความสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
หรือกระท าการอ่ืน ๆ อันจะเป็นการส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี และ
สัญญาว่าจะละเว้นการกระท าใด ๆ ที่ขัดกับประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 5. ในระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัย โอนย้าย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อตกลงภาระงาน ตลอดจนสังกัดหรือสถานที่ปฏิบัติงานได้ ตามความเหมาะสมหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 6. พนักงานมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการค้ าประกันสัญญาจ้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ฉบับที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การค้ าประกันการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค้ าประกันการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการค้ าประกันสัญญานี้ คือ 

 บุคคลค้ าประกัน (ชื่อ-สกุล ผู้ค้ าประกัน)                                       
อาชีพ                                       ต าแหน่ง/ในฐานะ                   
สังกัด        

 เงินสดในอัตราเท่ากับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานและความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย) 

 เงินสดในอัตราร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้าง ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานและความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
กับการเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย)  

(ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ทีพ่นักงานมหาวิทยาลัยต้องการเลือกประเภทหลักประกัน) 
 
 
 
 /ในกรณี... 

ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยค้ าประกันการปฏิบัติงานด้วยเงินสด หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้ กระท า
ด้วยประการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย และความเสียหายนั้นมีจ านวนเงินเกินกว่าวงเงินที่
น ามาค้ าประกันไว้ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนที่เหลือจนกว่าจะเต็มจ านวน  ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยรู้หรือควรได้รู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ช าระ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของ
จ านวนเงินที่ยังไม่ได้ช าระให้แก่มหาวิทยาลัยจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

 

ข้อ 7. ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย ตามข้อ 6. พนักงาน
มหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน ๆ ที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะพึงมีสิทธิได้รับ
จากมหาวิทยาลัย โดยมิต้องค านึงว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีทรัพย์สินอย่างอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

 

ข้อ 8. วัน เวลาท างาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และสิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้บังคับอยู่ ใน
ขณะนั้น 

 

ข้อ 9. วันลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลา จ านวนวันลา ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และการได้รับค่าจ้างและเงิน
ประจ าต าแหน่งในระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการลา จ านวนวันลา ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และการได้รับค่าจ้างและเงิน
ประจ าต าแหน่งในระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

 

ข้อ 10. ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ขอลาออกก่อนครบก าหนดตามสัญญา ให้ยื่นหนังสือ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตามล าดับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และ
การยับยั้งการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการไปก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าขาดราชการ และถ้าเป็นการขาดราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลาเกิน 15 (สิบห้า) วัน (นับรวม
วันหยุดราชการ) ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยจะงดจ่ายค่าจ้างในวันที่
ขาดราชการนั้น ทั้งนี้ หากการหยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการไปก่อนได้รับอนุญาตให้ลาออกดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้รับความเสียหาย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงอันเกิดแต่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการไป
ก่อนนั้นทั้งสิ้น 

 

ข้อ 11. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีเมื่อปรากฏเหตุแก่
พนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

(1)  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย  
(2)  จงใจท าให้มหาวิทยาลัยเสียหาย  
(3)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

/(๔) ถูกสั่งให้... 
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย 
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(4)  ถูกสั่งให้พ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 34 และ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เกี่ยวกับการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น  

(5)  กรณีที่แพทย์ของทางราชการได้รับรองและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่
เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภาระงานได้โดยสม่ าเสมอ หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้หรือหากให้ปฏิบัติงานต่อไป
อาจมีผลเสียแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

(6)  ถูกจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

(7)  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 (สิบห้า) วัน (นับรวมวันหยุด 
ราชการ)  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของทางราชการ 

(8)  มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด  

(9)  ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัย อันเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย 

(10)  ไม่ปฏิบัติตามข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับการถูกเลิกจ้างกรณีที่ไม่
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ตามก าหนดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

(11)  กรณีอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

ข้อ 12. วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น โดยอนุโลม 

การสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับการสอบสวนทาง
วินัยและการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น 

 

ข้อ 13. สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 
(1)  สิ้นปีงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 (หกสิบ) ปีบริบูรณ์  
(2)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

(3)  ตาย 
(4)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(5)  ถูกยกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๑๑ หรือได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  

 

/ข้อ ๑๔ เมื่อสัญญา... 
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 14. เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ 13. มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญา 
ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานถึงวันสิ้นสุดแห่งสัญญาไม่ครบเดือน ให้ค านวณค่าจ้างเป็นรายวัน 

 

ข้อ 15. ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดการประดิษฐ์ การคิดค้น 
สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิ่งอ่ืนใดในท านองหรือลักษณะเดียวกัน โดยการประดิษฐ์ 
การคิดค้น สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาดังกล่าว เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดในสัญญาจ้าง
หรือปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย หรือได้ใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย ให้บรรดาการประดิษฐ์ การคิดค้น สร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนา ตกเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัย เว้นแต่
มีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

ข้อ 16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างนั้นให้อยู่ในอ านาจของมหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียว และการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างต้องเกิดจากความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางราชการ หรือเพ่ือไม่ให้ราชการต้องเสียประโยชน์ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างนี้พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมท่ีจะถือปฏิบัติตาม ค าวินิจฉัยของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

 

ข้อ 17. สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้ด าเนินคดี 
ณ ศาลปกครอง 

 

สัญญานี้ท าขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความเข้าใจโดยละเอียดแล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามสัญญานี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละ 
1 (หนึ่ง) ฉบับ 

 
ลงชื่อ    มหาวิทยาลัย 
โดย        . 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์/ 

ผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

ลงชื่อ    พนักงานมหาวิทยาลัย 
(     ) 

 
ลงชื่อ    พยาน 

(     )      
 

ลงชื่อ    พยาน 
(     )  


