
 
สัญญาจ้างบุคลากรประจ า 

ต าแหน่ง วิชาการ  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี ....................../...................... 
 ท าท่ี.............................................................................  
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

 

 สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ 
๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลลาไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย.................................................. 
 ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ้ายหนึ่ง กับ......................................................... 
อายุ..............ปี พรรษา............. ซึ่งพ านักอยู่ ณ ...............................................................เลขที่ ........................... 
หมู่ที่............ถนน......................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต........................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...............................ซึ่ งต่อไปนี้ในสัญญา 
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”   

ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจา้งท าการให้แก่ผูว้่าจ้างใน
ต าแหนง่…………………….………………………………..………เลขที…่……..……..สังกดั.......................................... 
ซึ่งได้รับการบรรจุเมื่อวันที่……………....เดือน……..………………….……พ.ศ……………ถึงวันที่……………..
เดือน……………………..……พ.ศ………… และได้รับค่าจ้างในอัตราเงินเดือน ………………..…..………… บาท 
(……………………………………………………………………...) หรือตามระเบียบบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัย และให้
ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างซึ่งมีเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่
เป็นเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องจากการจ้าง โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ ค่าครองชีพ 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ผู้ว่าจ้างออกหรือจ่ายให้ซึ่งต้องเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร หรือตามกฎหมายอื่น 
ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียภาษีเองทั้งสิ้น 
  ข้อ ๒ ผู้รับจ้างขอรับรองว่าในขณะที่ท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๔ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หากปรากฏว่าผู้
รับจ้างไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
จ้างฉบับนี้กับผู้รับจ้างได ้
  ข้อ ๓ ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ นโยบาย ข้อบังคับ 
ข้อก าหนด ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
   

บค ๕๕.๑ 



 ข้อ ๔ ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเต็มก าลังความสามารถของตน จะเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือการกระท าอ่ืน ๆ อันจะเป็นทาง
ส่งเสริมให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ทั้งจะรักษาชื่อเสียงและความลับในกิจการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งตนมีหน้าที่หรือคาสั่งให้เก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๕ ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าในระหว่างปฏิบัติงานในเวลาท าการของผู้ว่าจ้าง หรือที่ผู้ว่ าจ้างมี
ค าสั่งให้ปฏิบัติงานโดยชอบด้วยระเบียบหรือค าสั่ง ผู้รับจ้างจะไม่ท าการรับจ้างหรือท าการงานให้กับหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับลงวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยยึดมาตรการและภาระงานแนบท้ายสัญญานี้เป็นส าคัญ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ด้วย 

ข้อ ๗ สัญญานี้ย่อมสิ้นสุดเมื่อ   
 (๑) ผู้รับจ้างมรณภาพหรือตาย 
 (๒) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๖ และ ๘ 
 (๓) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกจ้างในกรณีที่แพทย์ปริญญาหรือแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรับรองได้

ตรวจและลงความเห็นว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
 (๔) ครบเกษียณอายุการท างาน 
 (๕) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
 (๖) ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบหน่วยงาน 
 (๗) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อ ๕๖, ๕๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนที่ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน หรือเงินอ่ืนใด
ให้แก่ผู้รับจ้างหากปรากฏว่าผู้รับจ้างกระท างานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ว่าจ้าง 
   (๒) จงใจท าให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย 
   (๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
   (๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของผู้ว่าจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม และผู้ว่าจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงผู้ว่าจ้างไม่จ าเป็นต้อง
ตักเตือน 
   (๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสิบห้าวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 



   (๖) ได้รับโทษจ าคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) กระท าการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง วินัย การรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   (๘) มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นผลให้ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนประจ า
ติดต่อกัน ๓ ปี เว้นแต่กรณีเงินเดือนเท่ากับอัตราสูงสุด 
   (๙) ไม่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดหลังจากไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศครบก าหนดแล้ว 
   (๑๐) ถูกสั่งให้ปลดออก 
   (๑๑) ผู้รับจ้างไม่จัดหาผู้ค้ าประกันภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญาข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงประเภทผู้รับจ้าง
ได้ตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควรทั้งยินยอมให้ผู้ว่าจ้างสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน โยกย้าย หรือส่งผู้รับจ้างไปทางานใน
สถานที่ต่าง ๆ หรือไปท างานให้บุคคลอื่นใดตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๐ การลาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓ ที่มีในขณะนี้หรือจะมีขึ้นในภายหน้า 

 ข้อ ๑๑ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๒ หากผู้รับจ้างย้ายถิ่นที่อยู่หรือสถานที่พ านักนอกจากที่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนประวัติของผู้
รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบห้าวัน 

 ข้อ ๑๓ การบอกกล่าว ทวงถาม หรือการส่งเอกสารใด ๆ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาตามสัญญานี้
แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้รับจ้างโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุ
ใดๆ  

 ข้อ ๑๔ เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้จัดให้……………………………... 
…………………………………….เข้าเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับนี้และให้ถือว่าสัญญาค้ า
ประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ ๑๕ หากผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับนี้มรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่
อยู่ไปเสียจากราชอาณาจักร ให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รู้หรือควร
จะรู้ถึงการมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ของผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ กรณีดังกล่าวให้ถือว่าสัญญาค้าประกันเป็นอันสิ้นสุดลง
และให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่เข้าท าสัญญาค้ าประกันโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้แจ้งการมรณภาพหรือตาย หรือย้ายที่อยู่ของผู้ค้ าประกันตามข้อ ๑๕ 
แล้ว ให้ผู้รับจ้างจัดหาผู้ค้ าประกันรายใหม่เข้าท าสัญญาค้ าประกันให้กับผู้ว่าจ้างภายในสิบห้าวัน หากผู้รับจ้าง
ไม่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 

 
 



 
สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจเนื้อความ

ตามสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ว่าจ้าง  
         (................................................)  

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

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

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