
 
สัญญาจางบุคลากรประจํา 

ตําแหนง วิชาการ  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี ....................../...................... 

 ทําท่ี............................................................................. 

วันท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 

 สัญญาฉบับนี้ทาข้ึนระหวาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี ๗๙ หมูท่ี 

๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลลาไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย.................................................. 

 ผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ......................................................... 

อาย.ุ.............ป พรรษา............. ซ่ึงพํานักอยู ณ ...............................................................เลขท่ี........................... 

หมูท่ี............ถนน......................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท...............................ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญา 

จะเรียกวา “ผูรับจาง”   
ท้ังสองฝายตกลงทําสัญญาจางไวตอกัน ดังนี้ 

  ขอ ๑ ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทาการใหแกผูวาจางใน
ตําแหนง…………………….........................เลขท่ี........................สังกัด......................................................................
ซ่ึงไดรับบรรจุเม่ือวันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ. ........................ปจจุบันไดรับคาจางใน
อัตราเงินเดือน………………..…..………… บาท (……………………………………………………………………...)หรือตาม
ระเบียบบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และใหผูรับจางมีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปสวัสดิการ 
หรือประโยชนเก้ือกูลอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ให
ผูรับจางซ่ึงมีเงินไดพึงประเมินท่ีตองเสียภาษีท่ีเปนเงินเดือน คาจางหรือเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องจากการจาง 

โบนัส เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ คาครองชีพ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีผูวาจางออกหรือจายใหซึ่งตองเสีย
ภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือตามกฎหมายอื่น ใหผูรับจางเปนผูเสียภาษีเองท้ังสิ้น 

  ขอ ๒ ผูรับจางขอรับรองวาในขณะท่ีทําสัญญานี้ ผูรับจางมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ ๑๔ แหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หากปรากฏวาผู

รับจางไมมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับดังกลาวขางตนแมเพียงขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

จางฉบับนี้กับผูรับจางได 

  ขอ ๓ ผูรับจางใหสัญญาวาจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ นโยบาย ขอบังคับ 

ขอกําหนด คําสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

   

บค ๕๕ 



 ขอ ๔ ผูรับจางใหสัญญาวาจะอุทิศเวลาและปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดวยความซ่ือสัตย

สุจริตและเต็มกําลังความสามารถของตน  จะเสาะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมหรือการกระทําอ่ืน  ๆ อันจะเปนทาง

สงเสริมใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ท้ังจะรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงตนมีหนาท่ีหรือคาสั่งใหเก็บเปนความลับอยางเครงครัด 

  ขอ ๕ ผูรับจางใหสัญญาวาในระหวางปฏิบัติงานในเวลาทําการของผูวาจาง หรือท่ีผูวาจางมี

คําสั่งใหปฏิบัติงานโดยชอบดวยระเบียบหรือคําสั่ง  ผูรับจางจะไมทําการรับจางหรือทําการงานใหกับหนวยงาน

หรือบุคคลอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

ขอ ๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับลงวันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยยึดมาตรการและภาระงานแนบทายสัญญานี้เปนสําคัญ  และใหถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของสัญญานี้ดวย 

ขอ ๗ สัญญานี้ยอมสิ้นสุดเม่ือ   

 (๑) ผูรับจางมรณภาพหรือตาย 

 (๒) ผูวาจางบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๖ และ ๘ 

 (๓) ผูวาจางบอกเลิกจางในกรณีท่ีแพ ทยปริญญาหรือแพทยท่ีมหาวิทยาลัยรับรองได

ตรวจและลงความเห็นวาผูรับจางมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตอไป 

 (๔) ครบเกษียณอายุการทํางาน 

 (๕) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

 (๖) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบหนวยงาน 

 (๗) ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจางตามขอ ๕๖ , ๕๘ และ ๖๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามเหตุผลและความจําเปนอ่ืนท่ี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๘ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางและไมตองจายคาชดเชย คาทดแทน หรือเงินอ่ืนใด

ใหแกผูรับจางหากปรากฏวาผูรับจางกระทํางานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

   (๑) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกผูวาจาง 

   (๒) จงใจทําใหผูวาจางไดรับความเสียหาย 

   (๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหผูวาจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

   (๔) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของผูวาจางอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรม และผูวาจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรงผูวาจางไมจําเปนตอง

ตักเตือน 

   (๕) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสิบหาวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตาม

โดยไมมีเหตุอันสมควร 



   (๖) ไดรับโทษจําคุกตามคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาหรับความผิดท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (๗) กระทําการอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๑ แหงประกาศมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   (๘) มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเปนผลใหไมไดข้ึนเงินเดือนประจํา

ติดตอกัน ๓ ป เวนแตกรณีเงินเดือนเทากับอัตราสูงสุด 

   (๙) ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีผูวาจางกําหนดหลังจากไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศครบกําหนดแลว 

   (๑๐) ถูกสั่งใหปลดออก 

   (๑๑) ผูรับจางไมจัดหาผูคํ้าประกันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามสัญญาขอ ๑๖ 

 ขอ ๙ ถาผูรับจางปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทําการใด ๆ ในระหวางการเปน ผู

รับจางจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย ผูรับจางยินยอมชดใชคาเสียหาย  ภายในกําหนดเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยเรียกรองและยินยอมใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาจาง  หรือเงินอ่ืนใดท่ี ผูรับจาง มีสิทธิไดรับจาก

มหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีไมอาจเรียกคาเสียหายจาก ผูรับจางได ใหไปบังคับกับผูคํ้าประกันในจํานวนท่ี ผูรับจาง

ตองชดใช เวนแตเปนการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนเหตุสุดวิสัย 

 ขอ ๑๐ ในระหวางการจางตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเปลี่ยนแปลงประเภทผู

รับจางไดตามท่ีผูวาจางเห็นสมควรท้ังยินยอมใหผูวาจางสับเปลี่ยนตําแหนงงาน โยกยาย หรือสงผูรับจางไปทา

งานในสถานท่ีตาง ๆ หรือไปทํางานใหบุคคลอ่ืนใดตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 

 ขอ ๑๑ การลาของผูรับจางใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓ ท่ีมีในขณะนี้หรือจะมีข้ึนในภายหนา 

 ขอ ๑๒ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติงานบริการวิชาการของผูรับจาง ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๓ หากผูรับจางยายถ่ินท่ีอยูหรือสถานท่ีพํานักนอกจากท่ีไดแจงไวในทะเบียนประวัติของผู

รับจางแลว ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรภายในสิบหาวัน 

 ขอ ๑๔ การบอกกลาว ทวงถาม หรือการสงเอกสารใด ๆ ถาไดสงไปยังภูมิลําเนาตามสัญญานี้

แลว ใหถือวาไดสงใหแกผูรับจางโดยชอบแลว ท้ังนี้ไมตองคํานึงถึงวาจะมีผูรับไวหรือไม หรือสงไมไดเพราะ เหตุ

ใดๆ  

 ขอ ๑๕ เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับจางไดจัดให……………………………... 

…………………………………….เขาเปนผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันทายสัญญาฉบับนี้และใหถือวาสัญญาคํ้า

ประกันดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ขอ ๑๖ หากผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันทายสัญญาฉบับนี้มรณภาพหรือตาย หรือยายท่ี

อยูไปเสียจากราชอาณาจักร ใหผูรับจางแจงเปนหนังสือใหผูวาจางทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีรูหรือควร

จะรูถึงการมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยูของผูคํ้าประกันแลวแตกรณี แตท้ังนี้ตองไมเกินภายในหกสิบวัน 

นับแตวันท่ีผูคํ้าประกันมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยู กรณีดังกลาวใหถือวาสัญญาคาประกันเปนอันสิ้นสุดลง

และใหผูรับจางจัดหาผูคํ้าประกันรายใหมเขาทําสัญญาคํ้าประกันโดยไมชักชา 



 ขอ ๑๗ เม่ือผูรับจางไดแจงการมรณภาพหรือตาย หรือยายท่ีอยูของผูคํ้าประกันตามขอ ๑๕  

แลว ใหผูรับจางจัดหาผูคํ้าประกันรายใหมเขาทําสัญญาคํ้าประกันใหกับผูวาจางภายในสิบหาวัน หากผูรับจาง

ไมดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได 

 สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ  คูสัญญาไดอานและเขาใจ

เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ  และถือไวฝายละ

ฉบับ 

 
 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................. ผูวาจาง  
         (................................................)  

 
 
 
 
(ลงชื่อ) .................................................. ผูรับจาง 
         (.................................................)  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ : เอกสารแนบทายสัญญาจาง (ถามี) แลวแตละกรณี 

๑. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๒. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๓. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๔. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๕. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๖. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 

๗. ......................................................................................................................... จํานวน ......... หนา 


