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( ตัวอย่างการกรอกสัญญาจ้าง บค 49 ) 
                                                                               

 
สัญญาจ้างลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

    สัญญาเลขที่ ....................../...................... 

 

ท าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

วันที ่ไมต่้องกรอก กองนิติการจะกรอกให้เอง 
 

  หนังสอืสัญญาจ้างลกูจ้างฉบบันี้  ท าขึน้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดย    รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                ต าแหน่ง               รองอธิการบดีกิจการทั่วไป 
ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กบั   นางสาวสมศรี  ศรีสมร 
เลขที่บตัรประชาชน  1409900000001  อาย ุ 30   ปี พรรษา ............... อยู่บ้านเลขที่   79   หมู่  1 
ถนน………......................… ต าบล ล าไทร   อ าเภอ    วังน้อย    จังหวดั    พระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 13170    โทรศัพท ์ 035-248000   ซึง่ต่อไปในสญัญานี้เรียกว่า “ลูกจ้าง” อีกฝ่าย
หนึ่ง 

  ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญาจา้งไว้ต่อกัน ดังนี้ 

  ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจา้งและลูกจ้างตกลงรบัจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นลกูจา้ง 
ต าแหนง่    นักจัดการทั่วไป     สงักัด    กองนติิการ     โดยใช้คุณวฒุิ          ปริญญาตรี สาชาการจัดการ 

ในการปฏบิัตหิน้าทีม่ีก าหนดระยะเวลา .................ป ี.............เดอืน เริม่ตัง้แตว่นัที่........... เดือน.................................พ.ศ. 
............... ถึงวันที.่............ เดือน......................................พ.ศ. ...............   (ระยะเวลาจ้างไม่ต้องกรอก กองนิติการจะกรอกให้เอง ) 

  ข้อ 2 เพื่อเปน็หลักประกนัในการปฏิบตัิตามสัญญานี ้ลกูจ้างได้จัดให ้นายสมชาย   รักชาติ 

.......................................... เป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันท้ายสัญญาฉบับนี้และถือว่าสัญญาค้ าประกัน
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง  ตกลงอัตราค่าจ้าง เดือนละ  15,000                      บาท 
( - หนึง่หมืน่หา้พันบาทถว้น - )            และใหไ้ดร้ับสวัสดิการตามทีม่หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ก าหนด  

  ข้อ 4 ลูกจ้างมีอ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบ ตามภาระงาน  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ต าแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ก าหนด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

บค ๔๙ 
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สัญญานี้ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ข้อ 5 ลูกจ้างตกลงปฏิบตัิงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามขอ้ ๓ ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ขยัน 
หมั่นเพียรรับผดิชอบ อทุิศเวลาในวันและเวลาท างาน ทุ่มเทเต็มก าลงัความรู้ ความสามารถของตนใหแ้ก่
มหาวิทยาลัยและไมก่ระท าการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมว่่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเคร่งครัด  

 และสญัญาว่าจะละเว้นจากการรบัจ้างท างาน หรอืประกอบอาชีพอื่นใดตลอดอายแุห่งสญัญา
นี้ดว้ย เว้นแตไ่ดร้ับอนุญาตเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลูกจ้าง
ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่น าความลับหรือข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยไปให้หรือเปดิเผยแก่ผู้ใดผูห้นึง่ โดยมไิดร้ับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

  ข้อ 6 วันและเวลาปฏิบัตหิน้าที่วนัหยดุ และสิทธิการลาของลกูจ้าง ใหเ้ปน็ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

  ข้อ 7 ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอ านาจ
บอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
   (๑) ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่  
   (๒) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๓) เจตนาหรือจงใจฝ่าฝืนปฏิบัติตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

(๔) จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

   (๕)  ขาดงานติดต่อกันรวมทั้งวันหยุดงานของมหาวิทยาลัยเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร 

  ข้อ 8 หากลูกจ้างประสงค์จะลาออกก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด ให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้า
ก่อนไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้น ลูกจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 

  ข้อ 9  สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด เมื่อ 
   (๑) มรณภาพหรือตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
   (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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          (๖)  ลูกจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามความเห็นของแพทย์ในโรงพยาบาล
ของรัฐ 
        (๗) ส่วนงานหรือต าแหน่งถูกยุบ 
    (๘) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างตาม ข้อ ๖ 
   (๙) ขาดคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (10) ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

  ข้อ 10 ถ้าลูกจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่างการเป็น
ลูกจ้างจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย  ลูกจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ภายใน
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องและยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างมี
สิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่อาจเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้ ให้ไปบังคับกับผู้ค้ าประกันใน
จ านวนที่ลูกจากต้องชดใช้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือเป็นเหตุสุดวิสัย 

   ข้อ 11 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้วก่อให้เกิด
ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์หรือลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  ข้อ 12 รายละเอียดเอกสารแนบท้ายเพ่ือประกอบสัญญาจ้างฉบับนี้ จะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เท่านั้น หรือแล้วแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

  ข้อ 13 ในกรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างหรือสัญญาค้ าประกันเป็นโฆษะ ให้คู่สัญญา
ยังคงปฏิบัติตามสัญญาส่วนที่ไม่เป็นโฆษะต่อไป สัญญานี้จะท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ มิได้ เว้น
แต่ความยินยอมของคู่สัญญา และการยินยอมเช่นว่านั้น ต้องท าหนังสือลงนามลายมือชื่อคู่สัญญาไว้ต่อ
หน้าพยานเป็นส าคัญ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และถือไว้
ฝ่ายละฉบับ 

 

(ลงชื่อ) ................................................. ผูว้่าจ้าง 

         ( รศ.ดร. สรุิพล      สุยะพรหม ) 

(ลงชื่อ)  ..................................................  ลูกจ้าง 

          (   นางสาวสมศร ี   ศรีสมร    ) 

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

( จะต้องใช้บุคคลคนเดยีวให้ตรงกนัทุกสัญญาทั้งฉ 

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

( จะต้องใช้บุคคลคนเดยีวให้ตรงกนัทุกสัญญาทั้งฉบับ) 
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หมายเหต ุ: เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง (ถ้าม)ี  แล้วแตล่ะกรณ ี 

๑. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
๒. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
3. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
๔. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
๕. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
๖. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
๗. .........................................................................................................................  จ านวน  ......... หนา้ 
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( ตัวอย่างการกรอกสญัญาค ้าประกัน บค 56 ) 
 

สัญญาค ้าประกัน 
ผู้รับจ้างต้าแหน่งวิชาการ ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างบุคลากร) 

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

 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่   ไม่ต้องกรอก กองนิติการจะกรอกให้เอง 

 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง        นายสมชาย  รักชาติ    อายุ   30  ปี      พรรษา............ซึ่งพ านัก 
อยู่ ณ วัด...........................................เลขที่  79   หมู่ที่   1   ถนน...........................ต าบล/แขวง    ล าไทร 
อ าเภอ/เขต      วังน้อย      จังหวัด    พระนครศรีอยุธยา     รหัสไปรษณีย์   13170 
โทรศัพท์   035-248000    ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา เรียกว่า “ผู้ค ้าประกัน” ฝ่ายหนึ่ง กับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร.สุรพล   สุยะพรหม รองอธิการบดีกิจการทั่วไป ผู้รับมอบอ านาจซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
  
 ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้  
 
 ข้อ ๑ ตามที่    นางสาวสมศรี          ศรีสมร    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้รับจ้างผู้ว่าจ้างใน
ต าแหน่ง       นักจัดการทั่วไป                                 เลขที่                ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้องระบุ 
สังกัด            กองนิติการ              นั้น หากว่าผู้รับจ้างกระท าการใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความ
เสียหายไม่ว่าในทางแพ่งหรืออาญา ผู้ค้ าประกันขอรับผิดชอบชดใช้ค่าแห่งความเสียหายตามจ านวนหนี้ที่
เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง หรือสัญญาค้ าประกันนี้ และผู้ค้ าประกันย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือตามสัญญาระบุ ไว้
เท่านั้น ระยะเวลาผู้ค้ าประกันต้องรับผิดให้ถือตามสัญญาจ้าง เพ่ือช าระค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ช าระแก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ติดตามทวงถาม การด าเนินคดี การบังคับ
คดี จนครบถ้วนบริบูรณ์ 
 ข้อ ๒ ถ้าแม้ว่าผู้รับจ้างไม่ช าระราคาค่าเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือว่าผู้รับจ้างล้มละลายหรือตาม 
หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอ่ืนใด
อันกระท าให้ผู้ว่าจ้างไม่ได้รับการช าระค่าเสียหาย ผู้ค้ าประกันยินยอมชดใช้ให้ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน 
 
 
 

บค ๕๖ 



[๖] 
 

 

 

 ข้อ ๓ การบอกกล่าว ทวงถาม หรือส่งเอกสารใดๆ ถ้าได้ส่งไปยังภูมิล าเนาตามสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่า
ได้ส่งให้แก่ผู้รับจ้างโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ไม่ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หรือส่งไม่ได้เพราะเหตุใดๆ 
 ข้อ ๔ ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาจ้างหรือสัญญาค้ าประกันเป็นโมฆะ ให้คู่สัญญายังคงปฏิบัติ
ตามสัญญาส่วนที่ไม่เป็นโมฆะต่อไป สัญญานี้จะท าการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ มิได้ เว้นแต่ความยินยอม
ของคู่สัญญา และความยินยอมเช่นว่านั้น ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
เนื้อความตามสัญญาโดยตลอดแล้ว จึงลงลามมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ (เกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน) 
 ๑. ผู้รับจ้างต้องให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีต าแหน่งเหนือกว่าตน 
หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างให้การรับรอง
ว่าเทียบเท่ากับต าแหน่งข้างต้นเป็นผู้ค้ าประกัน 
 ๒. ผู้รับจ้างต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน ตามแบบแนบท้าย บค 56.1   
 
 
 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ..........................................................ผูว้่าจ้าง 

  (          รศ.ดร.สุรพล   สุยะพรหม       ) 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ค้ าประกัน 

  (          นายสมชาย  รักชาติ              ) 

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

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

 

ลงชื่อ..........................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

  (           นางสมหญิง    รักชาติ           )  



[๗] 
 

 

 

 

                 บค. 56.1 
(ตัวอย่างการกรอก ในส่วนการขอความยินยอมคู่สมรส แบบ บค 56.1) 

เฉพาะกรณีมีคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้วเท่านั น 
 

เอกสารแนบท้ายสัญญาค ้าประกัน 
 

ท าท่ี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันท่ี     ไม่ต้องกรอก กองนิติการจะกรอกให้เอง 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า  นางสมหญิง   รักชาติ (ผู้ให้ความยินยอม)    อายุ  30  ปี 
อยู่บ้านเลขที ่  79   ต าบล/แขวง          ล าไทร    เขต/อ าเภอ          วังน้อย                 
จังหวัด       พระนครศรีอยุธยา    โทรศัพท์     035-248000           ซึ่งเป็นคู่สมรสของ 
นายสมชาย       รักชาติ (ผู้ค้ าประกัน)        ขอให้ความยินยอมใหค้้ าประกัน  
(ชื่อ-สกุล/ฉายา)  นางสาวสมศรี     ศรีสมร  (ลูกจ้าง)           เข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสัญญาจ้างได้  
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารหลักฐาน 1. การจดทะเบียนสมรส หรือ  
2. ส าเนาจดทะเบียนหย่า 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนตนเองและคู่สมรส 4. ส าเนาทะเบียน
บ้านของตนเองและคู่สมรส อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

  เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยาน 
    

   ลงชื่อ.................................................... ผู้ให้ความยินยอม / ผู้รับรองตนเอง                                
                                      (          นางสมหญิง   รักชาติ         ) 

 

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

 
 

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

 
 

ขอรับรองว่าลายมือชื่อข้างต้นเป็นลายมือชื่อ ของ  นางสมหญิง   รักชาติ (ผู้ให้ความยินยอม)     

สามี/ภรรยา ข้าพเจ้าจริง   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง (สามี/ภรรยา)      
            (  นายสมชาย  รักชาติ (ผู้ค้ าประกัน) )  


