เลขที่ พสศ ๖๓๐๔/.............

สัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฎ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เมื่อวันที่................ เดือน............................... พ.ศ............................ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดย นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้รับมอบหมายตามคาสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่. ...๙..../.....๒๕๖๓.....ซึ่ ง ในสั ญ ญาฉบั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ว่ า จ้ า ง” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ พระ................................................
ฉายา..................................................นามสกุล.......................................เลขประจาตัวประชาชน.................................................
รหัสบัตรพระสอนศีลธรรม.......................... อายุ..........ปี เกิดวันที่................................ เดือน.............................. พ.ศ....................
ภูมิลาเนาปัจจุบันอยู่ที่...................................ตาบล............................. อาเภอ..................................จังหวัด....................................
โทรศัพท์........................................................ ซึ่งเรียกในสัญญาฉบับนี้ว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันมี
ข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกลงให้ค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง เพื่อมาทาหน้าที่เป็นพระสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ตามวัน
และเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดโดยมีอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท และเป็นค่าพาหนะ และค่าอื่น ๆเหมาจ่ายอีกเดือน
ละ ๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท โดยผู้รับจ้างจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่เดือน.............................เป็นต้นไป
โดยกาหนดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ สอนทุกสัปดาห์ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ซึ่งผู้รับจ้างจะได้รับค่า จ้างเมื่อส่งแบบรายงานผล
และแผนปฏิบัติการสอนให้กับผู้ว่าจ้างเรี ยบร้อยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะทาการโอนเงินเป็นค่า จ้างตามตกลงให้กับผู้รับจ้างตามเลขที่
บัญชีธนาคารที่ผู้รับจ้างได้จดแจ้งแก่ทางผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการโอนเงินผิดเลขที่บัญชี
ธนาคารที่ผู้รับจ้างให้ไว้ต่อผู้ว่าจ้างแล้วไซร้ ผู้ว่าจ้างหาต้องรับผิดชอบไม่
ข้อ ๒. โดยสัญญาจ้างฉบับนี้มีกาหนดเวลา..๑๐..เดือน ตั้งแต่วันที่......................................................................................
ถึงวันที่................................................................................................. และหากมีการต่อสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งผู้รับจ้างให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันครบกาหนดสัญญา
ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีของตน คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา..................................................
จังหวัด......................................... หมายเลขบัญชี..............................................................................................................................
ชื่อบัญชี...............................................................บัญชีประเภท..........................................เท่านัน้
ข้อ ๔. ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมตามหลักสูตรที่ผู้ว่าจ้างกาหนดแก่เด็กและเยาวชน ด้วยความตั้งใจและ
ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ โดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่ก่อให้ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ต่อ องค์ ก รและผู้ปกครองของเด็ ก นัก เรี ยนและเยาวชน และผู้รั บจ้า ง จัก ต้ อ งปฏิ บัติตนด้ วยความสุภาพอ่ อ นน้อ ม
เรียบร้อ ย ถ่ อ มตนครองตนตามสมณสารู ปรวมทั้ ง มี ค วามอ่ อ นโยนแก่ เด็ก นัก เรี ยนและเยาวชน รวมทั้ ง ผู้ปกครอง เพื่ อ เป็น
แบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยในการสอนศีลธรรมในครั้งนี้ และสื่อการสอนตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ เป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างในการจัดหาเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ครบกาหนดตามสัญญานี้ทุกประการเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย เช่น
ถึงแก่มรณภาพ หรือป่วยโรคเรื้อรัง หรือวิกลจริต สัญญานี้จึงเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด
/ ข้อ ๕. หากผู้ร๒ับ...

ข้อ ๕. หากผู้รับจ้าง ขาดการงาน คือไม่มาปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ตามวันและเวลาที่
กาหนด หรือจัดทาพยานหลักฐานเท็จว่าเป็นผู้มาทาการสอนศีลธรรม แต่มิได้มาทาการสอนจริงแล้วไซร้ ผู้รับจ้างยินดีคืนเงิน
ค่าจ้างแก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วันโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้
ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างได้ตกลงว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ตามคุณสมบัติ หรื อคุณวุฒิที่ได้ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมไว้แต่หาก
ภายหลัง ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอมที่ได้จัดทาขึ้น เช่น แก้ไข หรือเดิม หรือตัดทอนข้อความส่วนหนึ่งส่ วนใด
เพื่อหลอกลวงผู้ว่าจ้างให้หลงเชื่อในคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิของตน อันเป็นสาระสาคัญแล้วไซร้ ผู้รับจ้าง ยินดีคืนเงินค่าจ้างทั้งหมด
ให้กับผู้ว่าจ้าง และค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้
ข้อ ๗. หากผู้รับจ้าง มีเหตุจาเป็นและเร่งด่วน ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมได้ ให้รีบแจ้งทันทีทันใดหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน (หากเป็นการลากิจ) แต่ถ้าเป็นการลาป่วย ให้นาใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล
มาแสดงและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาโดยเร็ว
ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้แก่ผู้รับจ้าง หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้กระทาการใด ๆ เป็นที่ไม่น่า
ไว้วางใจ เช่น ขาดงานบ่อย ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย หรือ ในเชิงชู้สาวเป็นที่เสื่อมเสีย หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทา
การโดยทุจริตหรือ ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะหรือมหาวิทยาลัย ให้ผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ได้ทันที และใน
ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่สอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน หากเกิดข้อพิพาทขึ้นกับผู้หนึ่งผู้ใดในสถานที่ทาการสอน
ศีลธรรม ดังนี้ ผู้รับจ้างจักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นเสียแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และไม่กระทาการโดยประมาท ดังนี้ ผู้รับจ้ าง
จะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากผู้ว่าจ้างตามสมควร
ข้อ ๙. ถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของผู้ว่าจ้าง ซึ่งต้องเป็นพระภิกษุอาวุโสในสานักงานพระ
สอนศีลธรรม ๑ รูป นักกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิ รวม ๓ รูป/คน เป็นผู้ชี้ขาดและตัดสิน ในเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้น อันเป็นการ
ประนีประนอมยอมความกัน แต่ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ ทั้ งสองฝ่ายตกลงกันว่า ให้นาคดีที่พิพาทขึ้นสู่ศาลตามภูมิลาเนาของผู้
ว่าจ้าง และฝ่ายผิดสัญญาหรือแพ้คดีต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความให้แก่อีกฝ่าย
สัญญาจ้างฉบับนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษา
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ........................................................................
(นายเอกชาตรี สุขเสน)
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน
(ผู้ว่าจ้าง / ผู้รับมอบอานาจ)

ลงชื่อ............................................................
(...................................................)
(ผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ.....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ผ่านพูล)
(พยาน)

ลงชื่อ...........................................................
(.....................................................)
(พยาน)

